


“মহাজনে। মেন গতঃ স পন্থা ।” 

স্ব... মা 

২য় বর্ষ ] ধাল্ভুন), ১৩০৮ | - | ১ম সংখ্যা । 
শিপ সপ পপ আপ সালা লিলা সিসি 

শর্করা-বিজ্ঞান। 
€ লেখক-__শনিত্যগোপাল মুখে(পাধ্যায়-_, ৯ 4, 040, 

2170, 215 4552) 

অষ্টম অধ্যায়-+ব্যাধি-নিবারণ । 
উদ্চিদাণু-মিত ছুইটী রোগ ইক্ষু মধ্যে জন্মিয়া থাকে। একটার নাম 

*বোগ]শ অপর্টীর নাম “্ধসাঁ।» বোঞা!। রোগ কোলেটোটিকাঁম ফাল, 

কেটাম €00115090101801 [2108 6012 ) নামক উদ্ছিাণু ( 111০1950০0- 

[১০ [07709 .) দ্বারা ঘটয়া থাঁকে। ধন রোগ ট্রাইকোক্ষিরিয়া সাকারি 
(70010811672 9০০12201) জাতীয় উদ্ভিপাগু হইতে ঘটিয়৷ থাকে । উভয় 

রোগই একই উত্তিাণু হইতে জন্মিয়! থাকে, এইরূপ লম্গ্রতি সাব্যস্ত 

হইয়াছে । ইন্ষ-দণ্ড লোহিত এবং পরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়! গেলে, উহ! উদ্ভিদাণু- 

“নিত ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ অবস্থাগত ইক্চু-দণ্ডে প্রায় 

কীট-কোটরও দেখিতে পাওয়া যায়। কীট-কোটর প্রস্তত করাতে উদ্তিদাণুর 

বী্ধঘ কোটরের মধ্যে অবস্থান ক্রিয়া! জন্মিবার সঘিধা পায়, একারণ কীট ও. 



২ মহাজনবন্ধু। [হয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা । | 

উত্ভিদাণু উভয় ঘটিত ক্ষতি যুগপৎ প্রায়ই লক্ষিত হয়। অধিকন্ত কীট- 
কোটর আছে, অথচ উত্ভিদাণুর চিহ্ন নাই) অথবা! উদ্ভিদাপুতে ইক্ষু নষ্ট 
করিতেছে, অথচ কীট্রের উপদ্রব নাই, এরূপ অবস্থাও কখন কখন লক্ষিত 

হয়। বন্ততঃ কীট লাগিবার কারণই ইক্ষ-দণ্ “বোএগস্্ঞগা বোগাফ্রাস্ত 

হইয়া পড়ে, এইটাই অধিক সম্ভব। পশ্ুর ভক্লোগ যখন অধিক পরিমাণে 
জন্মিয়া! যায়, তখন পোকালগ্গি না হইলেও ইঙ্ষুদণ্ডে এই রোগা বাড়িতে 
খাকে। কীট ব্যতীত যদি এই রোগ ক্রুত কাড়িয়া যাইতেছে দেখা যত, 
তখন ইচ্ষুতে ধস! লাগিয়াছে অনুমান করিতে হইবে। ধসালাগ! এদেশে 

কখন কখন হইয়াছে শুনিতে পাওয়া! যায়। অন্তান্ত দেশে ইক্ষুতে ধসা 

াগিয়! সমূহ ক্ষতি হুইয়! থাকে । কাট-কাটরগুলি এ রোগের অগ্ভতম 
প্রবেশ-দ্বার। অন্যান দেশে গাছগুলি তিন ফুট উচ্চ হইয়া গেলেই দিঙ্গ 

হইতে পাত! ছি'ড়িয়া দেওয়! নিয়ম আছে। হইতে পারে, গলা ছি'ড়িবার 
কারণ ইক্ষ-দণ্ডে যে সকল ,ক্ষত স্থান "বাহির হইয়া থাকে, এ সকলে 

উত্তিদাণুর বীজ সহজে স্থান প্রাপ্ত হইয়া এ সকল দেশের ইচ্ষু-ক্ষেত্রে 
'রোগের বুদ্ধি এত অধিক হইয়া! খাফে। আমাদের দেশে ইক্ষু-দণ্ডের উপর 

পাত! বাধিবার নিয়ম আছে। ইহাঁও কীটের উপদ্রবের ও উত্ভিদাণুর বীন্গ- 
'্ণ্ডের উপর স্থান অধিকার করার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ । অন্ত দেশের অন্ু- 

করণে এদেশে পাতা ছিড়িয়! ( 0:551)106 ) দিবার নিয়ম প্রচলিত ন| করিয়া, 

'গাতা দার! ইক্ষু-দণ্ড বাধিয়। দিবার নিয়ম সাধারণতঃ প্রচলিত কর! ভাল । 

মরিশশ, বার্বেডে। প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে ইক্ষ জন্মিবার 

কারণেও উদ্ভিদাণুঘটিত কীটরোগও এ সকল বেশে অধিক পরিমাণে ঘটিয়।! 
থাকে । কিন্তু এই রোগ অল্প বিস্তর পরিমাণে আমাদের দেশেও সর্বত্রই 

জক্ষিত হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে উদ্ভিদাণু জনিত ইক্ষুরোগের ভয়ানক প্রাদু" 

ভাব হইয়! ঠীড়াইয়াছে। এ প্রদেশেও স্থবানবিশেষে এবং ইক্ষুজাতি-বিশেষে 

ধনা রোগাধিক্য দেখিতে পায়] যাযস। এ কারণ যাহাতে কীট ও উত্তিদাণু 

নিবারিত থাকে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কাধ্য কর! কর্তব্য । 

ইক্ষু-দণ্ডের গাত্রে এবং অভ্যন্তরে নানাজাতীয় কীট লাগিয়া! ইক্ষুর 
বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাঁকে। নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় কীটের মধোঁ১২ 
মাজেরা পোকা, উই, 'ঘ্বুণ ও ঘেরু পোক! সর্বাপেক্ষ। অধিক ক্ষতি করে। 

"অন্ত ঝরউগুপিরদেশীয় নাম না থাকাতে কেবল লাটিন নাম দিতে বাধ্য হইলাম। 



ফাক্ঠন, ১৩০৮।] শর্করা-বিজ্ঞান। ৩. 

(১) বেক পোকা (35015 1০:55 7১610918505 ) কঠিন পক্ষবিশিষ্ 

কষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ । ' ইহা কীটাবস্থা ইক্ছু-দণ্ডের মধ্যে সুক্ষ ছিড্র 
করিয়! তদভ্যন্তপ্নে অনেক দূর পর্যস্ত চলিয়! যায়। 

১৫২) মাজের, পোকা (00110 51172001059 ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতি 

জাতীয় পতঙ্গের কীট। ইহার! অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, ছিদ্র করিয়! ইক্ষুর অভ্য- 

স্তরে অন্নতুর মাত্র চলিয়া গন কোটর মধ্যে যাতায়াত করিয়া কোটরের 
চতুষ্পার্বস্থ ইক্ষু-রস শোষ্ণ করিয়া থাকে। পরন্ধ পতক্গাবস্থায় কোটরের 
ছিত্রপথ দিয়! বাহির হইয়া ইক্ষ- দণ্ডের উপর, পত্র ও দণ্ডের সব্ধিস্থানে 

ডি্ব প্রসব করিয়া মরিয়া! যায়। এই সকল ডিম্ব হইতে পুনরায় কীট 

বাহির হইয়া দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। বীন্দের জন্য ষে টিকৃণি বা ডগ্রা 
.স্র্যবহার হয়, উহার মধ্যে মাজেবা পোকা ও বেরুপোঁক1, এই উভয় জাতীয় 

পোকাইঁ লুকামিত অবস্থায় থাকিয়া, ভবিষ্যৎ ফসলের ক্ষতিকর হইয়া থাকে। 
টিক্লিতে যে পরিমাণ উদ্ভিদাণু ব! কীট নিহিত থাকে, ডগাঁতে কিন্তু সে পরি- 
মাণ থাকে হা । এইজন্ত টিকলি ব্যবহার দ্বারা ইক্ষু-দণ্ডের বিশেষ উন্নতি হয় 
বটে, কিন্ত প্রতীকারের উপায় না করিয়। টিকৃপি ব্যবহার করিলে ব্যাধির 

'সম্ভাবন। অধিক হইয়! পড়ে। 
"৮. (৩) “ইক্ষু পপাকিবার সময় এবং কাটিবার পরে গৃহ মধ্যে রাখিয়া! 
দিলে উহাতে থু লাগে। থুণ ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার কীট (70129- 

(19103 1221) 005. ) । 

0৪) শ্বেতকায় প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন কীট, যাহারা বাঁধাকপির 
পাতা কাটিয়া নষ্ট করে। উহার! ইক্ষুর পাতাঁও কাটিয়া থাকে। ইহাদের 

নাম মান্সিপিয়াম্ নোঁপোলেন্সিস_€ 01517010010 বি 509161515 )। 

(৫) কলম হইতে অস্কুর বাহির হইতেছে, এমন সময় এক জাতীয় 

কীট অস্কুরগুলি গোড়া খেঁনিয়া৷ কাটিয়া! দেয়। ইহার নাম একিয়! মেলি- 
সার্ভে”_€4015959. ?161106165.)| ইহ! ক্ষুদ্রকায় “কাটুরি পোক1” জাতীয় 
প্রজাপতির কীট। কাঁটাবস্থায় ইহা! ফৃত্তিক! মধ্যে থাকিয়া রাত্রিযোগে 
বাহির হুইয়! গোড়া ধেঁসিয় গাছ কাটিয়া দেয়। 

(৬) স্কার্পোফেগা আডউগিফ্লুর! (50810001010255 আমি) ৩ 

ডাগান! পান্সেলিস্ (101552175, 85755115 ) নামক হই জাতীর প্রজাপতির 
কাটও ইক্ষুর পাতা থাইয়া নই করে। 



৪ মহাজনবন্ধু ! [ছ্য় বর্ষঃ ১ম সংখ্যা । 

(৭) .ইভেলাস্ মার্মরেটাস্ (0০৪8195 108177)078608 ) ও পিসি- 
লোসের! হায়েরোগ্লাইফিক! (3০501100918. 1719106101)1০% ) নামক ছুই 

জাতীয় উইচিংড়িও ইক্ষুর পাত! খাইয়া! ফসলের ক্ষতি করে ।' 
(৮). ব্রিসাদ্ এিঁবাস্ (7311555 01585 ) নামক্র কঠিন ও চিত্রিত 

পক্ষবিশিষ্ট ক্রি -বাগ. ( (17701) 7396 ) জাতির অন্তর্থত এক প্রকার পতঙ্গ 

কীট ও পতঙ্গ উভয় অব্স্থাতেই ইক্ষু-দণ্ডের উপর হইতে *উহার রদ 
শোষণ করিস! উহাকে বিবর্ণ ও হীনবল করিয়। দেয়ু। 

(৯) রাইপা্সিয়! সাক্কারি (715:519. 920015917) নামক অতি ক্ষুদ্রকায়, 
শুভ্র ধুলিবৎ পদার্থলেপিত, ঈষৎ লোহিতাভ, নিশ্চল, পক্ষবিহীন কীট বিশেষ, 

ইহারাও পত্র ও দণ্ডের সন্ধিস্থলে থাকিয়! দণ্ডের রস শোষণ করিয়। থাকে। 

(১৭) পিপীলিকা, উইও ইক্ষু-দণ্ডের বিশেষতঃ কলমের ক্ষতি করিয়! . 

থাকে। পিপীলিক! কিছু ক্ষতি কঁরে বটে, কিন্তু ক্ষতি অলেক্ষ! পিপীলিক! 
বার! উপকারই অধিক দর্শে। কোটরাত্যত্তরস্থ মাজের। পোক! ও বেক 

পোকা ডেরাইলাস্ ওরিয়েন্টাঁলিন্ জাতীয় পিপীলিক! দ্বার! ভক্ষিত হয়! 

অনেক মার! যায়। রেড়ির খোঁল ব্যবহার দ্বার উইয়ের উৎপাত হইতে 

নিষ্কতি পাওয়া! যায়। ভাল কারয়! ক্ষেত্র ডুবাইয়া জলসেচন করিতে 
পারিলেও উইয়ের উৎপাত কমিক যায়। কলমেই যখন উইয়ের উৎপাত 

অধিক হুয়, তখন কলমেরই সহিত রেড়ির খোল মিশ্রিত করিয়া লাগান 

আবশ্যক। লোহিত বর্ণের ক্ষুদ্রকায় পিপীনিকার উৎপাত ঘটিলে হরিদ্রা- 

চূর্ণ ছিটাইলে উপকার দর্শে। 

যাহা হউক, উত্তিদাণুনিত কীটের রোগের প্রতিকারাঁপেক্ষ! নিবারণো- 

পায় অবলম্বন করাই বিছিত। চিকিৎমকের কর্তব্ও তাই। রোগের কারণ 

এবং রোগ ছু'য়েরই চিকিৎমা! করিতে ক্য়। নিবারণোপাস্ব পঞ্চবিধ ; 

হথা১-" 

১ম উপায়। পুনঃ পুনঃ অনেক দিবস ধরিয়া চাষ কর1। ইহা ছারা 
কিয়া মেলিসার্তভে গ্রতৃতি পতঙ্গের পুত্তলিক! ও কীট সহজে সালিক 

প্রভৃতি পক্ষী দ্বারা ভক্ষিত হুইয়] নষ্ট হুইয়! থাকে। 
হয় উপায়। ইচ্ষুক্ষেত্রের চতুষ্পার্খে ধন্তা ও সুলফ! গাছ লাগাইয়! দেওয়।। 

 ভীব্র গন্ধযুক্ত ওষধি.হইতে প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গ অন্তরে থাকে। 
৩য় উপায়। কলম বসাইবার সময়, অণুনাশক বা কীটনাশক পদার্থের 
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মিক্শ্চারে ডুবাইয়! বসান কর্তব্য। উক্ত মিকৃষ্চারটি * এই,_-এক ভাগ 
শেকোবিষ ( আর্সেনিক চূর্ণ), «€ ভাগ তুঁতিয়াচুর্ণ, ১০ ভাগ চুণ, ১০ ভাগ 

ছাই, ৫ ভাগ ভূষা,*১০ ভাগ হরিদ্রাচুর্ণ, ২৯৯ তাগ রেড়ির খোলচূর্ণ $ 
£০* ভাগ জলে এঁ সকল দ্রব্য গুলিয়৷ কলম গুলি এই মিশ্র পদার্থে ভুবাইয়! 
লইয়া অনতিবিলম্বে জমিতে এবসাইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে কলমের 
মধ্যে নিহিত উত্ভিদাণু ও কীট সমুদয় মব্রিয়া যায় এবং বাহির হইতেও 

উই প্রস্থৃতি কীট আসিয়! কুলমকে বা অসুরিত গাছকে আক্রমণ করে ন1। 
৪র্থ উপায়। ক্ষেত্র ডুবাইয়! জল দেঁওয়া। ছিটাইয়। মাসে চারিবার জল 

দেওয়া অপেক্ষা ডুবাইয়! মাসে একবার জল দেওয়াতে উপকার অধিক হয়। 

উই, উইচিংড়ি, কাটরিপোক। প্রভৃতি ডুবাইয়! জল দিলে মারা পড়ে । 
৫ম উপার। ইন্ুশ্রেণীর মধ্যবর্তী ভূমি মাসে অন্ততঃ একবার করিয়! 

উ্ষাইয়া দেওয়া। ইহাতে মৃত্তিকা মধ্যে থাকিয়! নির্ধ্িঘ্ধে কীটের! বাস! 
নিন্মাণ করিবার, সুবিধা পায় ন!। ইহাতে গাছগুলিরও তেজ বাড়িয়। 
উদ্ভিদাণু জনিত ব্যাধির এবং রাইপার্গিয়া “জাতীয় চলচ্ছক্তিহীন কীটের 
আক্রমণ প্রায় ঘটে না। 

৬ঠ্ঠ উপায়। পাত! বাধিবার কারণ ব্যাধি কিয়ৎপরিমাঁণে নিবারিত হওয়া 
সম্ভব, একথ! পূর্বেই বলিয়াছি। (ক্রমশঃ ) 

চিনির উপকারিতা । 
(লেখক- শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশ্ন্দ্র বাগচী )। 

»-ড৩ নীট ১৩ 

ডাক্তার গার্ডনার মহাশয় (7, ৬111 021)05 03581051091. 0. 10, 

07007) ) বলেন, অধিক পরিমাণে চিনি ভক্ষণের ফলে গ্রেটব্রিটেনের 

লোকের দেহ অধিকতর দীর্ঘ ও সবল হুইতেছে। দৈহিক গুরুত্ব বুদ্ধি ও 

্বান্য সম্পন্ন হইয়! স্থল বিশাল দীর্ঘদেহে উদ্যম ও অসাধারণ দুর্ধর্যতাও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর একটী আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেবল দেহে শক্তি, 

»্গাহস, এবং উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে) তৎসঙ্গে জনন-শক্তিও 

* ব্যবস্থা মনন হইল না। কিন্ত ঘাদের ওষধ লোক্যাল এপ্লাই চলে কি? 
ম্ত ৰঃ সঃ। 
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অসাধারণ বন্ধিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতির অত্যধিক বংশবৃদ্ধি হওয়ায় 

লমন্ত পৃথিবীতে ইংরেজ পরিব্যাপ্ত হইয়া বকা | 

অধিক চিনির ব্যবহার করার ফলেই যে প্র সমস্ত শক্তি বুদ্ধি হইয়াছে, 

তাহা প্রমাণ কর! সহজ; ১ কারণ, যে সময় টি, চিনির ব্যবহার শুদ্ধি 

হইয়াছে, সেই সময় হইতে ইংরাজের ত্র*শক্তিও বৃদ্ধি হইতেছে । অর্ধ 
, শতাবীরও কম সময় হইল, ,চিনির মূল্য ক্রমে ক্রমে হান ফ্বিলাঁতে ) 

হইয়াছে। গ্রেটব্রিটেনের অধিবাসীবৃন্দ ক্রমে ক্রমে অধিক পরিমাণে চিনি 
ব্যবহার করিতেছে । চিনির খরচে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত শক্তিও 
বুদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং, এ সমস্ত ফল যে অধিক চিনি ব্যবহার জন্ঠ, 
তাহা বলা যাইতে পারে। জর্মাণের এতদিন চিনি বেশী ন! খাইলেও 

ভাহারা বিয়ার মদ্য যত ব্যবহার করিতেন, এত আর কোন দেশে উত্ত- 

মদ্য ব্যবহৃত হইত না) অতএব বিরারে যথেষ্ট চিনি জর্থৎ মণ্টস, 
€151695৩ ) বর্তমান থাকে 'বলিয়া, ত্বারা চিনির কাখ্যুই হইত। কুসি- 
যানের! চিনি কম খায়, এজন্য উহাদের শক্তি থাকিলেও উৎসাহ নাই, 
অর্থাৎ হচ্ছে হউক, যাহা হয় হইবে, এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। 
চিনি তক্ষণে যে সবলতা, সুস্থতা, কার্য-তৎপরতা জন্মে, তাহ! বুয়ার-. 

দিগের খাদ্য এবং কার্ধযপ্রণালীর গ্রাতি দৃষ্ট করিলেই সহঙ্গে হুদয়ঙ্গম হইতে 

পারে। এই বুয়ারের! কাফির সহিত যত অধিক পরিমাণে চিনি ব্যবহার 

করে, অপর আর কোন জাতি তত পরিমাণ চিনি ব্যবহার করে না। 

যে চিনি এত উপকারী বলিয়া কথিত হুইল, তাহার রাসায়নিক 
উপাদান কি? এবং জীবদেহে কি প্রণাঁলীতে কাধ্য করে, তাহাও আলোচিত 

হওয়া উচিত। চিনি কার্বহাইডেটে শ্রেণীতুক্ত পদার্থ, অর্থাৎ কার্বন, 

(কয়লা ), হাইডোজেন এবং অক্সিজেন সংমিশ্রণে প্রস্তত হয়। জলে যে 
পরিমাণ অক্সিজেন এবং হাইডোোজেন (20) বর্তমান থাকে, ইহাতেও. 
তন্রপ আছে। কার্বহাইডেট শ্রেণীতে শ্বেতসার এবং শর্করা বর্তমান থাকে । 

তবে পরিমাণের ন্যুনাতিরিক্ত হইতে পারে। কার্বহাইডেট পদার্থ দেহ 
মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া! সম্পূর্ণপে পরিপাক হইয়া অল এবং অঙ্গারিক: 
অয্নে পরিণত হয়। অতএব পরিপাক-অবশি কিছুই বর্তমান থাকে না, 

অর্থাৎ চিনি খাইলে মলরূপে কিছুই নির্গত হয় না। | 
চিনি দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়। কিরূপে পরিপাক এবং শরীর বিধানে 
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ন্যস্ত হয়, তাহা বিবেচন! করা! উচিত। মুখ মধ্যে চিনি নীত হইলে 
লালার সহিত মিশ্রিত হ্ইয়! তাহ! দ্রব হওয়া ব্যতীত তথায় অপর কোন 
কার্ধ্য হয় না। পাঁকস্থলীতে নীত হইলে পাঁচক রুদ সংযোগে আংশিক 
পরিবত্তিত হা 19০3::০5০এ ( মধুশর্কর! ) পরিণত ও সামান্য অংশ 
মাজজ শোধিত হয়। পরে ঠাই গল হইতে চিনি ঞ্ষুদ্র অস্ত্রে যাইয়া! উপস্থিত 

হুইলে তর্থীয় ইহার যথার্থ পরিবর্তন হইয়া! খাকে। তখন ইহা গ্রেপন্থগার 
তর্থাৎ মধু-শর্করায় পরিণত এবং শ্লেশ্িক বিল্লির কোষ ও সাকাস, এন্টি- 
রিকাস_ দ্বারা শোধিত হইয়া পোর্টাল' শোণিতে উপস্থিত হয়। তৎপরে 

যককৃতে নীত হইয়া! তাহার কোষ মধ্যে গ্লাইকোঁজেনরূপে সঞ্চিত হয়। 
এই গ্লাইকোঁজেনও একরূপ শর্করা । বিবিধ খাদ্যদ্রব্য হইতে লিবর এই 

চিনি (ধাঁইকোজেন ) প্রস্তত করিয়! আগুন ভাগারে সঞ্চিত করে। তৎণরে 
সাক্ষাৎ সমন্ধে চিনি না খাইলেও তখন এই গ্রাইকোজেনই চিনির কায করে, 
অর্থাৎ ইহ! তখন, বিধান মধ্যে 'যাইয়া পুঝর্ধার মধু-শর্করার় পরিবন্তিত 
হইয়া ব্যবহারে আইসে। বিধান মধ্যে কীর্ধ্য করার সমক্বে অঙ্গারান্ন এবং 

জলে পরিণত হইয়া বিধান সমূহকে ক্যাধ্য করার জন্ত উত্তেজিত করে। 
উভাপ উৎপন্ন হওয়ার জন্য অথবা যান্ত্রিক কার্যের ফলে উত্তেজনা হয়। 

পরন্ত চিনি অবস্থাঁবিশেষে মেদে পরিবর্তিত হইয়া দেহ মধ্যে সঞ্চিত 

হইয়! থাঁকে। সুতরাং তদ্বার| ভবিষ্যতে আবশ্ঠকান্সারে দৈহিক উত্তাপ ও 

কার্ধয-তৎপরতা উৎপাদন অন্ত ব্যয় হইতে পারে। চিনির আরও একটী 
কাধ্য এই যে, ইহা! দেহ মধ্যে তেজ সঞ্চয় করিয়া রাখে। তেজ ওজঃ 

অগুলাল ঘটত খাদ্যের (7:06914 5021176 [০০৫ ) কার্য । স্থতরাং 

. চিনি সেবন করিলে দেহের তেজক্ষয় নিবারিত ব1 হাস হইতে পারে। 

অধিকস্ত এমন উপকারী খাদ্য চিনি সুমি, সুস্বাদু, উত্তেজক এবং পরিপাক" 

শক্তিবর্ধক ১ স্থুতরাং চিনি যে একটা বিশেষ উপকারী এবং আবশ্তাকীয় 

» খাদ্য, তাহা বল! যাইতে পারে। দৈহিক বিধানের পরিপুষ্টি সাধক বলিয়া 

যে একথ! বল! হইল, তাহা! নহে; উৎসাহ এবং উত্তাপ প্রদান করে, 

এটুজন্তই ইহা আরও আবশ্তকীয় খাদ্য। কল্প স্থানে স্মদীর্ঘকাল রাখিলেও 
, ইহা নষ্ট হয় না। কিন্ত বাযুর জলঙজান বাম্প টানিয় ইহ! বসিয়া অর্থাৎ 

ভিজামত হুইয়! যায়। এইজন্ত সকল সময়েই ইহ] রসিতে পারে, বিশেষতঃ, 
ব্্যাকালে চিনি গুদামে থাকিয়া বিস্তর রনিয়া যায়। (ক্রমশ) 



আস্ক! চিনির কল।. 

আঙ্কা কোথায়? কটক্ের দক্ষিণ বহয়ামপুর সহরের ১২ ক্রোশ অগ্তয়ে 

*আবস্কা” প্রদেশ । উক্ত গ্রদেশে মিষ্টার জে, এফ, ভি, মিঞ্চিন নামক ক ধনার্চয 

লাহেব তথায় এক চিনির কল প্রতিষ্টা করেন। পযন্ত এই কলের মাম “আক্না 

স্বগার ওয়ার্কল* রাখ! হয়। ঝাহা হউক, এই কলের পূর্ববাবস্থ! বড় ভাল ছিল 

নস) যদ্দিও এ কলের চিনি কলিকাতায় আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু বরাধর 

আমে না, মধ্যে অনেক দিন বন্ধ ছিল। এই কলের পিটিব! পেঘা চিনিই 

হলিকাতায় "্সধিক আইসে, দানাদার ব! থুষ্টাল আস্ক। সুগার অতি অল্পই” 
কলিকাভায় আমদানী হয়। . 

আমাদের এলাহাবাদস্থ "্প্ররানী*” বলিতেছেন, "আস্কা রূলে গ্রধান্ন হইতে 
এক অভিনৰ উপান্ধে চিনি প্রস্তত হইতেছে। ইক্ষুদণ্ডগুলি পেধিত ন! হইয়! 
কেবল মাত্র ইহাদের বিশেষ একটী কলের ছার! চিরিয়া লওয়৷ হয়। এই সকল 

চেরা! আকৃ কতকগুলি নলের মধ্য দিয়! চালিত হন্ন। প্রত্যেক নলেন্ন মধ্যে 

অতিশয় উষ্ণ জল থাকাতে, এবং চেরা আকৃগুলি একটা নল হইতে অপর 
একটী ললে চালিত হুওয়াঁতে, সমস্ত শর্কর! ভাগ এর উষ্ণ জলের সহিত 

মিশ্রিত হয়, এবং জৈব পদার্থগুলি উষ্ণতা! প্রযুক্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, 
অর্থাৎ উত্ত নলের ভিতরেই গরম রম হইয়া, পরে গরম গুড় হইল। ইচ্ষুদণ্ডে 
স্বভাবতঃ যে ৯০ ব! ৯১ ভাগ রস থাকে, উহার ৮৪ হুইতে ৮৬ ভাগ এই 

উপায়ে বাহির হইয়া! আইনে। পরে নলগুলির মধ্যস্থিত উঞ্জল ব1 রস 
ভাল করিয়! ছাকিয়! স্ষটিকের ন্যায় পরিণত করিয়া লইয়| গুকাইয়া লইলেই 

চিনি হয়। রস. ছাকিবার প্রক্রিয়া আছে, তাহাতেই কলের চিনি বা পরিফার 
চিনি বা রিফাইন স্গার প্ররস্তত হয়। প্রত্যহ ৭০০০ মণ ইক্ষুদণ্ড এই উপান 

ছারা রিফাইন চিনিতে পরিণত করিতে হইলে, ৪ লক্ষ টাক! দিয়! কল বিলাত 

হইতে আনাইতে হুয়। পরস্ত আস্বাকলের সাহেবরা এই কল আনাইয়াছেন। 
অধিকস্ত এই কল প্রেগ (2:8৩ ) সহরের 73010071501) 11510150189, 

17250151705 21111: কারখানান্স ক্রয় করিতে পাওয়। যায়। 
€ 



সোরার কার্য ৷ 

3510196:9 বা সোরায় কার্য করিবার জন্য কি কি প্রকার আয়োজন 

আবশ্তক হয়, তাহারই একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

ব্যবসায়িগণ যাহাতে এই কাজে ছুই প্রয়সা লাভ করিতে পারেন, তাহার 

বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। | 
প্রথমে জানা আবশ্তক, সোর! জিনিসটা কি এবং ইহা! ভারতের কোন্ 

কোন্ স্থানে উৎপন্ন হয়, ইহা দ্বারা কি কি কর্ম হয়, কোন্ কোন্ দেশের 
কোন্ ঞ্ষোন্ অংশে ইহা রপ্তানি হইয়া থাকে । 

সোরাঁ জিনিসটা €টী দ্রব্যের সমষ্টি,__যখন (9816766 ব। 7১06581102 

1৮56০) বা, সোরা, (9০507) ) লবুণকর ধাতুবিশেষ, (20658 ) 

সোরার ক্ষার, (140756876 ) জল, (1000)071665 ) খাদ,--এই কতিপর পদার্থ 

সম্বিত সোরা! দেশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে । রালী ব্রার্দাস? আন্দার্শন রাইট, 

গিলিগার প্রভৃতি কলিকাতাস্থ প্রায় অধিকাংশ ব্যবসায়িগণ ইহা ইউরোপের 

ও আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে সকল সময়েই আবশ্বকমত রপ্তানি করিয়া 

থাকেন। এই দ্রব্য ভারতবর্ষের সমগ্র ছাপ্রা, ঘমোজাফরপুর, মতিহারি, কাঁন- 
পুর, ফরাক্াঁবাদ, সিওয়াঁন, আলিগঞ্জ প্রভৃতি জেলার়--সামান্ততঃ বিহার ও 

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেকানেক স্থানে মাঁটা হইতে উৎপন্ন হয়। লোণ! 

মাটীতে এক প্রকার লুণ ফুটিয়া উঠে। উহা! চশচিয়! লইয়া, পরিমিত জল ঘা্া 
ভিজাইলে, এক প্রকার গাঢ় রসে পরিণত হয়। সেই রস স্বৃহৎ লৌহ 
কটাহে অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া, স্বৃহতৎ কাষ্ঠ টবে রাখিয়া দেওয়া হয়? 

এবং প্র টবের ভিতর কৃতকগুল! কাঠি রাখিয়া দেওয়া হয়। ক্রমশঃ এই 
রস শীতল হুইলে, দশ বার দ্বিৰসের মধ্যে এ সকল ভাসমান কাটির গানে 

এক প্রকার দাঁনা বাধিতে আরম্ভ করে। সেই সমস্ত দান! একত্র সংগ্রহ 
ক্রিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সচ্ছি্র পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়। উহা! হইতে রস 

বরিয়া বাহির হইয়া গিয়া, কথঞ্চিৎ শু হুইলে, তখনাই ইহা! আমদানির উপ- 

যোগী পণ্য হইয়া থাকে। ইহাই অপরিষ্কত লবণ-ক্ষার-জল এবং খাদ মিশ্রিত 



১০ মহাঁজনবন্ধু। (২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা । 

মোরা । আমার অনুমান, এই প্রকাঁরে প্রতি বৎসর অন্যুন চল্লিশ বা 
পধশশ সহত্র টন সোঁর। আমদানী হইয়া থাকে। 7৪11দ20-_19য2০0:৮- 
2,190 নামক কাগজে প্রত্যেক দিনের হাওড়ার আমদানী সোরার এক 

বৎসর কালের হিসার্ব নিয়ত দেখিয়া আসিলে, এইরূপ সিদ্ধাস্ত অস্ঙগত 
বোধ হইবে না। এই অবিশুদ্ধ সোর৷ বিশদ হইয়া, যখন সমগ্র জগতে 
নানাস্থানে ব্যবসায়িগণকর্তৃক প্রেরিত হয়, তখন ব্জনেকেই ইহা খরিদ করেন। 

প্রথমতঃ ইহা বারুদেই. ব্যবহৃত হইত) সে কারণ প্রত্যেক রাজ্যেরই 
ুদ্ধসংক্রাস্ত ব্যাপারেই ইহার প্রয়োজন ছিল বলিয়া, সকল দেশের অধিপততিই 
ক্রেতা ছিলেন। 9816]০6:9 বা সোরার অন্য নাম [খ16:০ নাইটর। 
এই মোরা বা [15:5 হইতে [1৮50 ৪010 বা লবণদ্রাবক' প্রস্তত হইয়। 
থাকে। ইংলগ্ডের মাটী উর্বরা দেশগুণির সহিত আপেক্ষিকী তুলনায় কথক্চিৎ 
অনুর্ব্বর বলিয়া শুনা যায়; দে কারণ কখন কখন ইহা স্াররূপে মাটীর 

সহিত মিশাইয়া ইংলগ্ড বা তাদৃশ দেশের ক্ষেত্রসমূহে প্রযুক্ত হইত। 
ভারতের ন্যায় উর্বরা ভূমিতেও এই সোক্ার সারের প্রয়োগ, বহুকাল হইতে 

প্রচলিত আছে। বারুদ প্রস্ততিতে ব্যবহাষ্য সোরা এবং 2৮৮০ ৪০৫ 

প্রস্ততীকরণের উপাদান সোরা অতীব উৎকৃষ্ট হওয়া চাই) কিন্ত সারের 
জন্ত ( 11%70176 1880০59 ) ব্যবহাধ্য সোর! অতীব নিকৃষ্ট হওয়া! দূর- 

কার। পুর্বে পুর্বে কামানের বাকুদ্দের নিমিত্ত ইহার অতীব আদর ছিল। 
বে আধুনিক জন্মণদেশের কৃত্রিম সোর! (475109191 [09 ) আবিষ্কৃত হওয়! 

অবধি ইহার সৌভাগ্য অনেকট! ক্মিয়াছে। অপিচ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে (8) [815০0:010/ ) বৈহ্যুতিক স্ক,লি্গ সহযোগে সে কার্যের সহায়তা 

হওয়ায়, ইহার গৌরবের আরও অধিকতর হাঁস হইয়াছে। তবে অপরতঃ 
ইহার গৌরব রক্ষা পাইবার অনুকূল সৌভাগ্যোদয় হইতেছে, এখন বেলওয়ারি 
কাচের কারখানার কাচ শিল্পে সোরা ব্যবহৃত হইতেছে । 

সকল কম্মেই যে প্রকার উত্তম হইতে ক্রমান্বয়ে অধম পধ্যস্ত নিশ 
করিবার নিমিত্ত একটা উপাম্ম আছে, ইহারও সাধারণতঃ একটা সেইরূপ 

ক্রম আছে। তাহাকে বিশুদ্ধির পরিমাণহচক 79:07 বা! শতকর! হিয়াব বলা 

সঙ্গত ; যথা! শতকর! ১ ভাগ, ২ ভাগ, ১* ভাগ বা ৫* ভাগ অবিশুদ্ধ সোকা 

বা খাদ আছে।. তবে সোরা ব্যবসায় শক্তকর! ৫ বা মণ'3৮০ 72:067.6 বলিলে 
শতকরা ৫ মণ খাদ বুঝিতে হইবে। শতকর! ৬ বলিলে, ৬ মণ খাদ বুঝাই 



ফাল্গুন, ১৩০৮। ] .সোরার কার্য । ১১ 

ইত্যাদি। শতকত্বা ৫ মণ হইতে ১৫ মণ অবধি খাদে সোর! বৈদেশিক বণিগ.- 
গণ খরিদ করিয়া থাকেন। 

পৃর্ব্বে বলিয্বাছি,, সোরাতে ৫€টী প্রকার পদার্থ সংসক্তভাবে মিশ্রিত ' 
আছে; শতকরা ৫ ভাগ খাদের চুক্তির সোরা (1০ ৮0709100 00571- 

66৪৫. 9916)9%79 ) বলিলে বুঝাইবে যে, একশত মণ সোরার ভিতর ৫ মণ 
মাত্র খাদ আছে। যথা--৯ মণ বিশুদ্ধ সোরা অর্থাৎ 9], 16756 

(. . 0. ৪) ৫ ষণ খাদযুক্ত সোরা-_[ এই ৫ মণ খাদযুক্ত সোরার রাসায়নিক 
বিশ্লেষণে ( 4751089 ) পূর্বোক্ত চারিটঃ দ্রব্যই দেখা যায় ]। তবেই, দেখিতে 

পাইতেছি, ৫ মণ খাদের মালকেই শতকর! ৫ মণ খাদের সোরা বলে। এক 

শিশি ৫ মণ খাদের মাল 4791589 করিতে দিলাম । ৃ 

তাহার ফল নিক্ললিখিতরপে প্রাপ্ত হইলাম; যথা _: 

লবণকর ধাতু, ৪০৫ 1200) ,( ৪০এএ 2.0 0 
সোরার ক্ষার, 5০659] 15300 5 [১06551 00০0 
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যস্ভপি 4,0915786 ফল বা 19৪1৮ ৫ মণের কম হয়, বা ৫ মণ পধ্যস্ত 

সমান হয়, তাহা হইলেই ভাহাকে 5 7. 0. বলিব ) কিন্তু যগ্তপি এক দশমিকাংশ 
বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ হাজার ভাগের ১ ভাগ বাঁড়ে, তাহ! হুইলে, তাহা! আর 
শতকরা ৫ মণ খাদের ষধ্যে আসিবে না) যথা, বিশ্লেষণে খান্দের সমষ্টি-- 

৫.১, এবন্প্রকারের হইলেও, তাহা! শতকরা ৫ মণ খাদের মাল বলিয়! গণ্য 
ফরিতে বাধ্য করা হইবে না। তবে ৫.০*১ হইতে ৫.২৫০ পর্যন্ত সওয়া 

পাঁচ মণ, ৫.২৫১ হইতে ৫,.৫০* পধ্যস্ত সাড়ে পাচ মণ, ৫.৫০১ হইতে ৫.৭৫০ 

পউনে ছয় মণ এবং ৫.৭৫১ হইতে ৫.৯৯৯ পর্যন্তও পউনে ছয় মণ। তাহার 

পর ৬.*০* হইলেই তাহা শতকরা! ৬ মণ খাদে ধার্য হইবে। এবং এইরূপে 
শতকর| ৬ মণ বা ৭ মণ খাদ প্রভৃতি ধর! নির্বিক্বে, জম্পন্ন হুইবে। এবং 
এঁই বিশ্লেষণ কাধ্যের ভারটী এক্ষণে ডাক্তার আর স্কট্টম্শন সাহেবের রাষা- 
নিক বিশ্লেষণ বিভাগে বিন্তম্ত আছে। তাহার! যাহ! করিয়! দিবেন, কি 
ক্রেতা, কি বিক্রেতা, সকলকেই অথপ্নীয়রূগে তাহ! শিরোধার্ধ্য করিয়! লইতে 
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হইবে | তাহাতে কি বিক্রেত! কি ক্রেত! কাহারই কোন প্রকার ওজর 
আপত্তি চলিতে পারে না। ৫ 

পশ্চিম হইতে চাঁলানি মাল কলিকাতায় অধিকাংশ যাহ! আসে, তাহ 
ৰেণী খাদী। সেই বেশী থাদীমালকে ৮ 7. 0.4 পরিবর্তন করিয়া, রিক্রী 
করিবার নিমিত্ত কতকগুলি ব্যবসায়ী লোক আছেন। তাহাদের প্রত্যেকেরই 

এক একটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারখানা আছে। সেই কারখানায় ত্যহারা সেই 
সব বেশী খাদী মাল মাড়ম্নারীদিগের আড়ত হইতে খরিদ করিয়া! পাঠা- 
ইয়া দেন। .তৎপরে উক্ত বৈদেশিক ক্রেতািগের গ্রাহ শতকর! ৫ মণ 

খাদের মাল পরিণত করিয়া, বিক্রি করিয়া থাকেন; এবং ইহাকেই কলি- 
কাতার বাজারে খরিদ বিভ্রীতে শতকর1 £ মণ খাদের পরিস্কৃত সোর৷ বলিয়া 

থাকে। (ক্রমশঃ ) 

: শ্ীপ্রসাদদাস*দত্ত | 
কি 

রেল? 

শান্তিপুরে চিনির কারখানা । 

এখানকার চিনির কারখানা গুলিও “র” সুগার বা! কাঁচা চিনির। পূর্বে 
এখানকার নিকটবর্তী পার্খস্থ অনেক গ্রামের স্থানে স্থানে এই চিনির কার- 
থানা অনেক ছিল) এখন আর প্রান্ম নাই, কেবল শাস্তিপুরের মধ্যে সুত্রগড় 

নামক স্থানে ২০২৫টা চিনির কারখানা অগ্ভাপি জীবিত আছে। গোবর- 
ভাঙ্গার চিনির কারখান! তাশ্ুলি এবং কৈব্র্তজাতি দ্বারা পরিচালিত হয়। 

এখানকার কারখানাগুলি কেবল মোঁদক জাতিতে করিয়া থাকে। | 

শাস্তিপুরের ওজন কাচি, অর্থাৎ ৬* শিকার ওজন। কলিকাতার ওজন 

৮* শিকার । অতএব উক্ত দ্বেশের ওজনের সঙ্গে কলিকাতার ওজনে 
“সিকি” আন্দাজ ইতর বিশেষ করিয়া ধরিলে, মোটামুটি হিসাব করা চলে) 
অর্থাৎ শাস্তিপুরে ১/* মণ বলিলে, কলিকাতায় উহা! ॥* ত্রিশ সের হইবে। 
কাচি ওজনের দরও কাঁচি হয়, অর্থাৎ এখানে অমুক জ্রব্যের মণ ২২ টাকা 
বলিল, কলিকাতার হিসাবে উহার উপর সিকি মণের অনুপাতে দামের এক 
তৃতীয়াংশ টাপিক্না যাইবে। কারণ ২২ টাকা ঠিক, সেখানকার মণটা! ঠিক নহে 
বলিয়া অর্থাৎ ১/* মণ বলা হইয়া, কিন্ত দ* দেরে মাল দিয়া, ২২ টাকা লওয়া 
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হয়; কাজেই মণে সিকি চাপায় দামে অর্থাৎ টাকায় 1/৫ সওয়া গাঁচ আন! 

বাড়িবে। যাহা হউক, এখানে গুড়ের হাট হনব না। কারখানাওয়ালার! বাড়ী 

বসিগ্না গুড় ক্রপ্ন *ক্রেন। অগ্রহারণের শেষ হইতে মাঘের শে পর্যস্ত 

যতদ্িঘ্র, খেজুর গাছে রস থাকে, ভতদিন গুড় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। 

খেঁজুরে গুড়ের চিনিই শাস্তিপুরের কারখান! গুলিতে এপ্রস্তত হয়। ইক্ষু চিনির 
কারখানা এানে আদৌ নাই ।* 

বিগত অগ্রহারণ মাসে, আপনাদের পমহাজনবন্ধু”তে যিনি গোবরডাঙ্গার 
চিনির কারখানা! লিখিয়াছেন, তিনি তাহীদের দেশের কারখানার খরচার যে 
তালিকা দিয়াছেন, আমাদের প্রায় এ খরচা পড়ে_-আমরাও মণকর! প্রায় 
এগার আনা খরচা ধরি, যদ্দিও ₹১০ পয়সা বা /* আনা কম খরচা হয় বটে 

কিস্ত তাহা ধর্তব্য মধ্যে নহে। অতএব আমর আর খরচার তালিকা 
দিলাম না। ধরিয়। লউন, আমাদেরও “খরচা গুড় হইন্তে চিনি করিক্তে 

মণকরা ॥/* আন! পড়ে। ইহা কলিকাতার গ্রগার আন। জানিবেন। পরস্ত 

এ প্রবন্ধের নিয়ে যে সকল হিসাব দিব, তাহা পাঁকী মণের উপর অর্থাৎ 
আপনাদের কলিকাতার মণ এবং টাকার হিসাবেও তাহাই জানিবেন। 

বিগত বৎসর আমাদের গুড় খরিদে গড় পড়তায় দেখিয়াছি, উহ! কাঁচি 

২৪০ আনা! মণ পড়িয়াছে ; কলিকাতার হিসাবে ৩৬০ আনা গুড়ের মণ কেন! 

পড়িয়াছে। আমর! একটা চুবৃড়িতে ৩/* মণ গুড় রাখিয়া, উহাতে পাটা- 
শেওলা চাপা দিয়া রাখি) এখানে ৮ দিনের মাথায় শেওল! তুলিয়! চিনি কাটা 

হয়, অর্থাৎ ৭ দিন শেওলা চাঁপা থাকিলে এবং চুবড়িস্থিত গুড়ের মাঁৎ ঝরিয়া 

উহার নিনস্থ গম্লায় পড়ে, অর্থাৎ আমরা চুবড়িতে গুড় রাখিয়া, উক্ত চুবংড়ি 
একী গাম্লার উপর বসাইয়া রাখি) এই গাম্লায় চুবড়িস্থ গুড়ের মাৎ আসিয়া 
পড়ে। ৭ দিন চুবড়িতে গুড় থাকিলে, উহার মাৎ ঝরিয়া এবং পাটা শেওলার 

দ্বারা চুবংড়ির উপরস্থ গুড় রীতিমত গুখাইয়া উঠে? গুফ গুড় এবং চিনি একই 

দ্রব্য । যাহা হউক, ৭ দিন পরে, শেওলা! ভুলিয়৷ যে চিনি চুবড়ি হইতে 
* কঁকিয়া বা কুরিয়া! বাহির কর! হয়; ইহাকে প্দলো” চিনি কহে। খেজুরের 

গুড়ের ইহাই প্রথম চিনি। তৎপরে চুবড়ির নিয়স্থ গাম্লার মাৎগুড় এৰং 
চ্বাড়ির তলদেশের যে গুড় ৭ দিনে শুখায় নাই,--এই ছয়ে একত্র করিয়া জাল 

দিয়া, নাদে ফেলিয়া শীতল করিয়া, গুড় জমিলে, ইহাকে আবার চুবড়িতে 
দেওয়া হয় এবং পুর্বোজ্ঞ প্রণালীতে পাটাশেওল! চাঁপা দির! রাখ হয়। 
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তৎপরে ৭ দিন পরে পূর্বোক্ত ভাবে চিনি কুরিক্না লওয়া 'বা চিনি কাটা 
হয়) এই চিনিকে “গড়” চিনি বলে। এইবার চুবড়ির নিয়স্থ গাম্লায় যে 
গুড় চুবড়ি হইতে ঝগ্িয়া পড়ে, তাহা জাল দিলে আর "গুড়ের, মত জমে 
না, চটচটে আটাবৎ হইয়া পড়ে) কাজেই ইহাকে আর জাল দেওযু] হয় 
না, ইহাকে *চিটে* বল্! হয়। তামাক মাথিতে এবং সন্ত প্রস্তুত করিতে 
ইহা! বিস্তর ব্যবহৃত হয়। এমন কি সময়ে সময়ে কারখান্যাওয়ালাদের 

চিনিতে ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু হয় ত সে বৎসর চিটের দর ভাল ছিল 
বলিয়া, কারখানায় লাভ হইয়া গিকাছে। এখানকার নিকটস্থ হরিপুরের 
খালের পাটাশেগুল! দ্বার! শ্রাস্তিপুরের কারখানাগুলি চলে। গরুর গাড়ির 

এক গাড়ি পাটাশেওল!1 ১২ টাক! মূল্যে পাওয়া যায়। 

যাহা হউক, . পূর্বোক্ত প্রণালী দ্বার চুবড়িতে গুড় রাখাকে “পেতে 

দেওয়া” বলে। এখানেও আউড়িতে (অন্ধকার শুফ ঘরে ) চিনি প্রস্তত করিয়া! 
রাখ হয়্। একটা চুবড়িতে ৩/০ মণ গুড় বাঁধ! হয় বলিয়া, তাহাকে পতিনমুনী 

. পেতে” বলে। পরস্ত একটা পেতে বলিলে, তাহাতে কলিকাতার মণে ৩/ গুড় 
আছে বুঝিতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি, গত বৎসর আমর! গড়-পড়তায় ৩।/০ 

হিসাবে প্রতি মণ গুড় ক্রয় করিয়াছি । এক্ষণে একটী-পেতের হিসাব দেখুন,-_ 
১ পেতে ৩/* মণ গুড় 

৩।৩/০হিসাবে **. ১১/৩ 

খরচা মণ করা ॥৬/* হিসাব 

৩/৩ মণে ৬৪ ২/৩ 

মোট ১৩%৬ খরচ । 

ইহ দারা চিনি পাওয়া যায়, _ 

দ্লুয়া চিনি ৮&* সের দর ৬।* হিসাব 
811৬৩ 

গৌড় চিনি 1৫ » » ৫1* হিসাবে 
১1/6/১ ৬ 

চিটে গুড় ১৫ ») » ২।* হিসাবে 
৩০৬ 

জলতি ॥* মণ 

মোঁট ৩/০ মণ ১০/১০ আদায় 
অতএব ক্ষতি | ৩৩০ 
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তিন টাকী আধ আনা ষাত্র প্রতি পেতেয় ক্ষতি; ইহা স্মরণ 

রাখিবেন। একটা পেতেয় পরস্ত ঘলুয়া, গেড় এবং চিটের দর যাহা ধর! 
হইল, উহা! বিগণ্ত কার্তিক মাসের দর জানিবেন। অধিকন্ত দলুয়া, গোড়ের 

দূর বুতই বুদ্ধি হউক, বিট্চিনি প্রভৃতি কলের চিনি থাকিতে, আমাদের 

এ দেশী দলুয়া! "১০২ ৯২ মণ আর বিক্রয় হইবে না নিশ্চিতই। অতএব 

গত বৎসর, প্রত্যেক পেতে গড়ে হ৩ টাকা লোকসান নিশ্চয়ই 

হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাঁচশত পেতের কমে কারখানা! হয় 
না) অর্থাৎ খুব ছোট কারখানা করিও, ৫০* শত পেতে এক বৎনরে 

দিতে হয়, অর্থাৎ (তিন মণের পেতে বলিয়া) ৩তিন পীচে “পোণের 
শত” মণ গুড় ভাঙ্গিয়া চিনি না করিলে, তাহা কারখানার মধ্যে ধর্তব্য নহে। 

এ বৎসরে এই ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কারখানা গুলিতে হিসাব মত প্রত্যেক পেতেয় 

৩২ টাকা ক্ষত্তি হইলে, ৫** শত পেতেয়”১৫০০২ টাকা! ক্ষতি হইরে। শস্তি- 
পুরের বড়বড় কারখানাগুলিতে প্রত্যেক কারখানায় বড় জোর এক ৰৎসর 
মধ্যে ১৬।১৭ শত পেতে দেওয়! হইয়া! থাকে'। কিন্তু বড় বড় কারখান। 

আর নাই। যাহা জাছে, তাহা যাইতে বসিয়াছে। ্র্ী ৫ 

জাপানী ভাষা শিক্ষ। । 

(দোকান স্বন্ধীয় কথা |) 

তোষার আছে ?--আরিমাস্কা । খুব শস্তা _টাকুসান য়াস্থুই। 
আমার আছে--আরিমাস। ক্রেপ-_-চিন্িমেন। 
আমার নাই--আরিমাসেন। তুলা-_চিজিমি | 
আমি জানি ব! বুঝি-_-ওয়াকারিমাসু। | কারুকাধ্যযুক্ত রেশমী বস্ত্-_নিসিকি। 
আমি জানি ন! বুঝি না_ওয়াকারি,_ | গাউন--কিমোনো । 

মাসেন, বা সীরিমাসেন | আবরণ, কোট--হাওরি। 
পুরাতন- _ফুরুই। শাসীর ফ্রেম--ওবি। 
নৃতুন-_আটারাদি। মোটা--আটন্ুই। 
লম্তা--য়ানুই । পাত্লা--উস্থুই। 
খুব মহার্থ-_-টাকাই, আমারি টাকাই,-- প্রশস্ত--হিরোই 

ব! টাকুসান, টাকাই। সরু-সেষাই। 
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লম্বা-_নাগাই। আমি ইহাও লইব-_-কোরেমো 
ক্ষেপ, ছোট--মিজিকাই। «* '. _ মোচিমাসে। 

গজ-_সাকু--(আড়াই সাকুতে একগজ) | আমাকে আরও ভাপ কিছু দেখাও--- 

ব্দলাইতে-_-টোরিকায়েরি। মোটো ই মোনো ও ওমীসে ন[ষাই। 
কাল--ক্রোরি। মর তোমার কাছে যাহা আছে, সেই 
নীল--আয়ো, সোরাআইরে!। সকলের নমুনা আমার কাছে আন-_ 

গাঁট়নীল--আসাসিইরো, কোন। আরুডাকে নোমোনো মিহোন মোট্টে 
ঈষৎ নীল-মিজু আসাগি। ঃ | কিটে কুড়াসাই। 

সবুজ- আওই, মিডোরি, মোয়েগী। | আমি ইহা কিনিব_:কোরে ও 
ঈষৎলাল-_মোমোআইরে। কাইমাস। 

গাঢ়লাল-_মুরাসাবি । ৷ যখন ইহা প্রস্তত হইবে,আমাকে জানা- 

লাল-_-আ[কাই। « রী ইও-_সাকু সারেহা পিরাসে নাসাই। 
সাদা-_সীরোই। [ইহা আরও শস্তা করিবেন-_-যোট্ো 
হরিদ্রাবর্২-কিইরো । ৫ [২.১ এওমাকে নাসাই। 
রকম, রীতি-_হায়ারি। - আমি ইহা আরও হাল.কা রঙ্গের চাই 

' ময়লা__কিটানাই । - মোটো উই ইরোগ! হোসী। 

সর্বোৎক্ট--ইচিবান উরোসী। আমাকে আরও খুব গাঢ় রঙ্গের দাও-_ 

বৃহৎ--ওকি। মোটো ক্রোই ইরে| কুডাসাই। 
আমি করিতে পারি বা করিব-_ | কিসে ইহা! প্রস্তত হইয়াছে ?__-কোরে- 

ডেকিমাঁস। ওয়! নান্ডে ডেকিটে ওরিমাস। 

আমি করিতে পারি না করিব না-_ ৮ ও ৮ আছে 1. 

ভেক্মাসেন। মোট্রে! আরল্কা ? 

ইহা অসম্ভব-_ডেকিনাই। " এই বৌচকাট। পাঠাও--কোনো সুট- 
ত্র্ণ__কিণ। | সুমিও এয়াট্রেকুরে। 
রৌপ্য--জিন। আমি ইহা দেখতে পেতে পারি কি? 
কাগজের টাকা-_সাটস্ু। - মিসেটে ওকুরে। 
ছোট-_চিসাই। কম-_সুকুনাই। | 
কাচি__হাসামি। খারাপ--ওয়ারুই ৷ 
ইহাকে ডাকিতে-__-সোকাই টুনা স্ন্দর--কিরেই। 

এটেও, কাকিনাসাই। | আমি আবার আসিব-__মাট! বিছা 
(ক্রমশঃ ) 

(চিত 
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যুক্ত নগেআ্রনাথ দে। 
প্রবন্ধের শিরোদেশে যে পবিত্র উজ্জ্বল জ্যোতিশ্য় সুপুরুষের উষ্টাসিস্ত- 

হাতি প্রতিকৃতি দেখিতেছেন,_ইনিই সম্পনন শ্রেরিপুঙ্জব প্রীুক্ত নগেন্রনাথ 

গে । বাহাতঃ ইহার মূর্তি যেমন সৌন্দর্যের বিমল আধার বলিয়া মনে 
ছয়, তেমমই ব্যবহার-গুণে ইনি সকলেরই নিকট মনোঁমোহন বলিয়া সন্ব- 

দ্বিত হইয়া থাকেন; ইহার মনোগত উচ্চাশয়ের নিদর্শন শীহার বদন 
প্রতায় সর্বদাই প্রকাশষান। অপিচ, ভগবৎকপায় দয়া ক্ষম! প্রভৃতি দেবো- 
চিত সদ্গুণে তিনি ষে স্ুব্যক্তমহত্ব-অলঙ্কৃত, তাহা তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই 
পরিলক্ষিত হয়। ইহার জন্মভূমি ফরাসী-অধিক্কত চননননগর--ব! ফরাধ* 
ভাঙ্গার অন্তর্গত ধারাশত বিভাগে । 

. ফরাসগাঙ্গা অঞ্চলে ধে কয়েকটা ধনী আছেন, তাহাদিগের মধ্যে মান- 

কু্ডের শ্রীযুক্ত বাধু কানাইলাল খাঁ প্রভৃতি (হাটখোলার প্রসিত্ধ ধনী মহা 
জনগণ ), লালবাগানের ৬হ্র্গাচরণ রক্ষিত, (€ ইনি খাঙ্গালীদিগের মধ্যে বৈদে- 
শিক বাণিজ্যে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাপন, বর্তমান কালে তাহার পুঞ্জেরাও. বৈধেশিক 

০ 

রর 
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বাণিজ্যে রত ), তেলিনীপাড়ার শ্রীযুক্ত সত্যদয়াল বন্দ্যোপাধ্যাক্স প্রভৃতি (ইহারা 
বিখ্যাত কীর্তিমান জমিদার*্পরিবার )__ইহাদিগের দেশপ্রপিদ্ধি খাকিলেও, 

তত্রত্য বারাশতের শ্রীমানী-বংশ এবং দে-বংশ কেন গ্রকারেই উপেক্গনীয় 

নহে--বরং বর্তমান বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইহার! প্রসিদ্ধ ধনী শরলিয়া, 

সম্মানার্থ। অদ্য আমমাদিগের প্রবন্ধে ইহাদিগের অন্ততর দে-বংশের পরি- 
চয়ই প্রকটিত কর! উদ্দেশ্য । 

৬রাধারুষ দে মহাঁশয় হইতেই ইহাদিগের ফরালডাঙগায় বাস & 
ইনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ__সামান্ত বাবসায়োপজীবী ছিলেন; ব্রিটিশ-অধিকৃত 
চন্দননগরে আসিয়া সামান্ত ভাবে এক তুলার দোকান করেন। ইহার 

সময় ভারতে তৃলার ঘাঁণিজ্য-ব্যবসায়ের শ্রসার-প্রতিপত্তি সর্বদেশেই ছিল? 
বাঙ্গালার তুলা বিশেষতঃ ঢাকার তৃলার শর্ধ্যাদা! এখনও সর্বদেশ-সমাদৃত 

হইলেও, তখনকার আদরের এন্গুপাতে অনেক অল্প। *তখন ভারতীয়, 

বিশেষতঃ বঙ্গীয় তুলার "সদর থাকায় ভারতে তুলার বাণিজ্য-ব্যবসায় 
প্রবল ভাবে চর্সিতেছিল ; তুলার দোকানও তখন ছিল অনেক--তৎকালে 
্ষলিকাতার বড়বাজারেও তুলাঁপটার শ্রী-সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বদ্ধমান! এখন 
ধসে দিন আর নাই-_এখন তুলাপটা আছে,__তুলার . ব্যবসায়ের সেরূপ 

শ্ীবৃদ্ধি নাই! 
'বাবিজ্য-সংক্রান্ত ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে-_প্রত্বতত্বে দৃষ্টি 

রাখিয়া, তত্বানুসন্ধান করিলে, জান! যায়, প্রাচীন কাল হইতে আরতের 

শণ্যপাতের মধ্যে তুলাই প্রথম বলিয়! গণ্য। ভারতের মধ্যে বোম্বাই প্রভৃতি 
স্থানে তুলার কৃষি অনুষ্ঠিত হইত সত্য, তুলার বাণিজ্য-ব্যবসায়ও ছিল 
বটে, কিন্তু উৎকর্ষে বলীয় তৃলার স্থান অধিকার করিতে ন৷ পারায়, ইহার 
আদ্বর পৃথিবীর সর্বত্রই সমভাবে দেখা ঘাইত না। যদিও বোমাইয়ের 

পারসিক ধনীগণ, বঙ্গীয় তুলা-ব্যবসারীদিগের অপেক্ষ/! অধিকতর লাভবান্ 

হইয়াছিলেন সত্য, কিন্ত তীহাদিগের বণিকৃবৃত্তির সহিত অন্মদ্দেশীয়দিগের 
বাণিজ্যপদ্ধতির তুলনা করিলে, ইহার কারণোপলদ্ধি কর! যায়। বোম্বাই « 
গ্রারসিগণই অমসহিষ্কতায় ও বুদ্ধিমত্তার বে অগ্রগণ্য, তাহ! সর্বধা-শ্বীকার্ধ)। 
আপরতঃ তুলার ব্যবসায়ে 'তাহারাই যে অগ্রনী, তাহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য । 
বঙ্গীয় ধনীগণের অন্তর্বাণিজ্যেই ধন-বিভ্ভাস,_বহির্বাণিজ্যে ইহাদিগেকই 
বিরাগ বহুদিনের। আর হ্োন্বাইক্ের ধনীগণ বহির্বাণিজোর পক্ষগাতী.-. 



ফাল্তন, ১৩০৮] রারু নগেত্রনাথ ছে । ১৯ 

পিচ তাহারই কল্যাণে বোত্বাই-ধনীদিগের শ্রী-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি! যেমন বোদ্াইরের 

তূলকব্যবসানীগণ বাঙ্গালায় আসিয1 ভূল! ক্রয় করিতেন, তেমনই কলিকাতায় 
ধৈদেশিক বণিকগণ্ও তুলা ক্র করিতেন.?--তাহাদিগের প্রচলিত তুল! 
অংক্রান্তূ বহির্ধ্ধাণিজ্যের অন্ুকম্পায় বাঙ্গালার অন্তর্বা ণিজ্যেও.ধনী দিগের, বেশ 
জয়জয়কার হইত | 

এই তৃলারু, ব্যবসায়ের অতিগ্রসার লইয়া, এক সময়ে পৃথিবীর সর্ববই 
এক অভূতপূর্ব আন্দোলন আলোচনা হয়। ১৮৫৯--৬০ খুষ্ঠাবঝে ভারতে 

তুলার বিনিময়ে ১২ কোটা রৌপ্য মুদ্রার আ্গম হয়। পৃথিবীতে তাৎকালিক 

বাবভীর রৌপ্য-খনি হইতে বত রৌপ্য .উখিত হর, ভাহাতে ১* কোটা 
টাক! প্রস্তত হইতে পারে; ভারতে ভূলার বাণিজ্যে এক বৎসরের উৎ- 

পন্নেরও অধিক প্রায় ১২ কোঁটা টাকার আমদানী হওয়ায় যুরোপে মহ 
আন্দোলনেক্স সুত্পাত হয়। সেই সময়ে তঁরতে স্বর্ণমুদ্রা চালাইবার উদ্যোগ 
অনুষ্ঠান বা জয্নন! কল্পনা হইতে থাকে ;. কিন্তু তাতরাপিক রাজস্ব-সচিৰ শ্রিবি- 

লিয়ন, ও বিলাতের ভারতীগ্ন ছ্রেট-সেক্রেটারী সার চার্লস উড; এই মহাপুরুষ 

দ্বয়ের বিশিষ্ট মনোযোগের অভাবে সে প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত হয় নাই। 
এখন ভারতে নুবর্ণ সুদ্রার প্রচলন যে হইয়াছে, ইহার বিনিময়-বিভ্রাটের 
অপনয়ন উদ্দেশ্য হইলেও, প্রথম প্ররবর্তনান্্ প্রস্তারের কারণ তুলার বিদ্বৃত, 

ব্যবসায় । | 

বাঁণিজ্যকুশল উদ্যোগী পুরুষদিগের কখনই পরমুখাপেন্সী বৰ! বৈদেশিক, 

নির্ভর কখনই অভিপ্রেত হইতে পাঁরে না-_তাই তুলার বীজসংগ্রহের চেষ্টা চরিত. 
হইতে লাগিল। ভারতীয় তুলার বীজ হইতে মিশরে, আমেরিকায় তৃলা-কুষি, 

আরব্ধ হইল, অদম্য উদ্যমে স্ুফলও ফলিল। পাশ্চাত্জগতে উন্নহি-সাধন- 

চেষ্টা ইন্্রজ্ালের মোহিনী: মায়ার স্তায় আশ্ধ্যকরী ! যত্তে ও পরিশ্ঙ্গে 

অরদিন মধ্যে পৃথিবীর অনেকম্থানে তুল! জন্মিতে লাগিল ।.প্রতিযোগিতাক়্, 

ভারতের তুলার: ব্যবসায়ে ফল-বিপর্যর ঘটিল-_তুলার কৃষি-বাণিজ্যে সাংঘাঁ 
তিক আঘাত লাগিজ-_মন্দাবস্থার সুত্রপাত- হইল। হায়! চিনি ঠবদেশিক্ক 
প্রতিষোগিতাম্ পড়িয়া আজ ভারতের.বা চিদির ব্যবসায়ের যেরূপ ক্রমস্কাস 

ব! উচ্ছেদ্বের আশঙ্ক1, তৃলার বিষয়েও তখন তাহাই ! পরস্ধ, বাঙ্গালার় দেশীয়, “র” 
ছুঁগারের কারখানা যছিও এখন ২।৫ট1 জীবিত, কিন্ত তূলার বাণিজ্যে, পরিপাসে 

আরও ভয়ানক হইল, তুলার ব্যবন্মক্-বাণিজ্যের একবারে. লোপ হইবর উপরে, 



৭ : আহাজনবন্ধু। [২য় বর্যা, ১ম সংখ্যা | 

হুইল। ( এখন তৃলার কাজ লোপ পাইয়! গিয়াছে । চিনির * কাজেও শীঘ্র এরূপ 
ছর্দশা হইবে! মঙ বং স3)। সেই বন্ধে আমাদের ৬রাধাক্ থে 
মহাশয়ের তুলার ব্যবসায়ের সঙ্ফ্কাচ আরম্ভ হুইল একদিকে যেমন তৃলা- 
রাণিজ্যের সঙ্কোট, "অপর দিকে তেমনই অপর বাণিজ্যের গ্রাসার..হইতে 

লাগিল। এই সময় হইতে ইহার মোকামী ব্যবসায়ের ৰা চালানীকার্যযের 

প্রবর্তন হইল। ইনি এইরূপ ব্যাপারে পণ্য বিনিমন্ত করিয়া. কলিকাতা, 
ভদ্রেম্বর, সুলের, সুলতানগঞ্জ, রামনাথপুর, খাগড়িয় প্রভৃতি স্থানের প্রত্তি+ 

ঠিত মোকাম হইতে ষবিশেষ ন্বাভ করিতে লাগিলেন। ৰাণিম্ধ্য ব্যৰ 

সায়ের ক্রমপ্রসারে ইহার রমশই ধনবুদ্ধি হইতে লাগিল । 
রাধাকষ। দে মহাশয়ের ছুই পুজ্র)--জ্যে্ঠ পুজ কেত্রমোহছন দে এবং 

কনিষ্ঠ শিবচন্দ্র দে। ইহার সধ্ধয়ও যথেষ্ট ছিল।-_বিধাতৃপ্রসাদ্দধে ইনি এক 

দিকে যেমন অুর্থার্জন করিয়াছেন, পর দিকে পুথ্যকম্থে তেখনই যথেই 
অর্থব্যয় করিয়! গিয়াছেন। * ইনি দশতৃজ! সিংহবাহিনী দেবীর প্রতিষ্ঠা! করিয়! 
স্বীয় আবাসের গৌরববৃদ্ধি এবং পবিভ্রতা-সাধন করিয়া! গিরাছেন॥ এই দেবীর 
স্কপায় ইছার আবানে চিরউৎসৰ ! আরও আনন্দমমরীর আনন্দনিকেতন ক্রিয়া" 
কলাগপের অবিরাম স্রোতে আনন্দময় । দে-বংশ এইখান হইতেই দেবাংশে 
জনুগৃহীত। রাধাকষ্চ দে মহাশয় পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য যেরূপ সধ্যয়ের অনুষ্ঠান 

করিয়াছিলেন, তাহা! সাধারণের সবিশেষ প্রশংসাহ্। তিনি পিতৃতশ্রাদ্ধ উপ- 

লক্ষে ১৭১২ হাজার টাক] ব্যয় করেন। অনেক অধ্যাপক পণ্ডিতের 

বিদায়াদি ব্যাপারে বহু অর্থদান করিয়াছিলেন। ইহার জীবনাৰমানে এক 
মাত্র জীবিত পুত্র 

(৬) শিবচভ্র দে পিভূরহ্বর্যের সহিত বিরান অধি* 
কারী হুইয়া, কর্মক্ষেত্রে পিতৃপদান্ুদরণে সমর্থ হুইয়াছিলেন। উদ্ভোগ, চেষ্টা, 

ঘয়!, ধর্ম, ক্ষমা প্রভৃতি ষদ্গুণের সহিত বিপুল খশবর্য্যের উত্তরাধি কাত 
করায়, পিতৃপ্রতিষ্তিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের পরিচালনে বেশ জুশৃঙ্খলতার 
ব্যবস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সৎপরিচালনের গুণে ইহার মোকামী, 

ব্যবসায় ভ্রেমপঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; অধিকন্ত ইনি কুসীদ ব্যবসায়ের 
'অনুষ্ঠান করিয়া সবিশেষ লাভবান্ হইয়াছিলেন। ৮ক়াধাকষঃ দে মহাপয় 
শেষাবন্থায় "ভূল! ব্যবসায়ের সক্কোচ করিয়াও, যে বমমর্থ তৃলার ব্যবসায়ের 

স্ক্ষা সাধন করিয়াছিলেন, শিবচন্্র বাবুর আমলে তাহার উচ্ছেদে হহয়া 



কান্তন, ১৩০৮], বারু নগেন্দ্রনাথ দে। ই 

গেল। যাহা হউক, ইনি ব্যবসায় পরিচালনগুণে পিতার অপেক্ষা অনেক 

পরিমাণে আয়বৃদ্ধি কফিতে সমর্থ হ্ইুয়াছিলেন। কিন্ত এই আর়- 

বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধিও হইয়াছিল। অধিকস্ত, জগন্ধাত্রী পুজা, কান্তিক 

পুদ্ধ। ইহার আমল হইতে প্রবস্তিত হয়। ব্রাঙ্মপাদির পোষণ ব্যাপারে দান বৃদ্ধি 
পাইঘ্াছিলও “যথেষ্ট । ইনি এতদ্বতীত আরও কয়েকটা সাধারণের শুভানুষ্ঠানের 

কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তন্সধেচ বারাঁশতের পথ-প্রতিষ্ঠা করিয়! অনেকের ধন্থবাদার্হ 

হইয়াছিলেন। ইহার সহ্ধস্মিনী এখনও বর্তমান। ইহার ছুই পুত্র। জোট 
পুত্রের নাম_- 

৮যোগেজ্দরনাথ দে । ইহার বয়ঃক্রম যখন ১২ বৎসর, সেই 
সময়ে ৮শিবচন্দ্র দে মহাশয় পরলোক গমন করেন। পরন্ত নগেন্্র বাবুর 

বয়ন তখন ৪1৫ বৎসর মাত্র। অতি অল্প বয়সে বোগেন্ছ্র বাবুর স্বক্ছে। 

এই সথবৃহৎ, পরিবারবর্গ এবং অতুল এবধ্য আরোপিত হইল। এ সমন 
ছুইজন টানি এবং একজন বিশিই গোমনা ৬কেশবলাল শুর ইহাদের 

বিষয় রক্ষক হয়েন। কেশবলাল শুরের মত ধবিশ্বস্ত গোমন্তা আমর! আর দেখি 

নাই। ইনি এক সময় এই স্থুবৃহৎ ধনীর একমাত্র রক্ষক ও পরিচালকরূপে 

ব্ন্ততঃ কর্তীর মত হুইয়! সম্পত্তির “রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার 

পর ২১ বদর মধ্যেই যোগেক্্র বাবু বিষয় কর্শ দেখিতে লাগিলেন । 

ইহার আমলে, পিতৃদত্ত অধিকাংশ মোকামের কাধ্য উঠিয়। গিয়া, কেবল 
কলিকাতা, ভড্রেশ্বর, মুঙ্গের, সুলতানগঞ্জ, রামনাথপুর, খাগড়িরা এই কর 

গানে মোকাম রহিল? কিন্তু পিতৃ-প্রতিঠ্িত কুসীদ ব্যবসায় পুর্ববাপেক্ষা 

অনেক প্রবল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অগ্তাপি নগেজ্জ বাবু এ সকল 
মোকাম এবং দাদার পথান্সারে কার্য কম্পী করিতেছেন। ঘযোগেন্ত্র বাবু 

পিতামহীর শ্রান্ধে ৩ হাজার টাক! ব্যয় করেন। ইহা ভিন্ন ইনি আরও 
অনেক মঙ্গলকর কার্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়। গিয়াছেন। ব্রাহ্মণের 
অর্থ-বিভ্রাটে ম্বীয়- আবাস-স্থান বন্ধক রাখিলে, যদিও টাক! দিয়া, বন্ধক 
রাখিতেন, কিন্ত কিছুদিন পরে তাহার! টাক। দিতে না পারিলে, উক্ত টাকা! 

ছাড়িয়া! ছিয়া, বাড়ী ফেরত দিতেন; এরূপ উদারতার পরিচয় অনেক 

দিয়াছেন। এতততির 'জল-কষ্টের দেশে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, কীর্ডিমান্ হইয়া 
গিয়াছেন। . 

".এখনী ব্যক্তি দ্নেনার জন্গ, জেলে যাইতেছে) ইহ! গুনিতে পাইলে, 
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ইনি তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া, তাহার কারামুক্তি বা খণমুক্তি “বিধানে উদ্যত 
কইতেন। ইহার আর এক স$কাধ্য ছিল, লোকতঃ ৰাহাকে সৎকাধ্য 
বা সৎকার বলে,_অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ওর্ধদেহিক কাঁধ্য বা দাহ ক্রিয়া 
অর্থাভাবে সম্পর হয় না, এ অবস্থার কথা শুনিলে, ইনি বড়ই অধীর 
হইয়া অগ্রে টাক! দ্বিতেন। অনেক ছুঃঘী লোকের বিবাহে টাক! সাহাষ্য 
করিয়া, তাহাদিগের বংশআোত প্রবাহিত * রাখিৰার উদ্যোগ অনুষ্ঠানে 
চিরোৎসাহী ছিলেন। ৬বাধাকৃ্ণ দের পবিত্র অর্থের সম্ব্যয় এই মহাপুরুষ 
দ্বারা! বথেষ্ট হইতেছিল) এমন সময় ঃনিষ্ঠুরকাল 'আসিয়া এই মহাফলকে 
ভক্ষণ করিয়া বসিল। দরিদ্রের অশ্রুল্গল অশ্রুতেই শুকাইল) বিগত সন 
১৩০২ সালের ৯ই ফাল্গুন ইনি বহমুত্ররোগের উপসর্গে কার্কক্কল ঝ! হষ্টব্রথ 
রোগগ্রস্ত হইয়া ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 

৮যোগেন্জ বাবুর ছুই পুত্র শ্রীযুক্ত জহরলাল দে এবং শ্রীযুক্ত পান্নালাঞ্জ দে।, 
তন্মধ্যে জহর বাবুর এক পুত্র হইয়াছে । অগণীশ্বগ্প ইহাদের দীর্ঘ-ভীবী করিয় 
চুখী করুন ; কারণ ইহাদের দ্বার! দেশের দীন-দরিঞ্র অনেক প্রতিপালিত হইতে 
পারিবে। যাহ! হউক, ৬শিবচন্ত্র দে মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুক্র-- 

শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ দে-যভদিন যোগেন্ছ্র বাবু ছিলেন, ততদিন ইনি 
বিষয়-কার্ধ্য কিছুই দেখেন নাই । ইহাদের ভ্রাতৃসম্মিপন বড়ই অপূর্ব । ৰাঙগালীর 
ভাই ভাই ঠাই ঠাই এ প্রবাদ ইহাদের নিকট পরাস্ত ! রামায়ণের রাম লক্ষণ 
প্রভৃতির ভ্রাতুমিলনের যে আদর্শ পাওয়1 যায়, বস্ততঃ ৬যোগেক্স বাবু এবং 
নগেক্জবাবুর শ্বভাৰ সেই আদর্শে গঠিত। নগেন্দ্র বাবু হুগলী কালেজে এফ, এ 
ক্লাস পর্ধাস্ত পড়িয়াছিলেন। আব কয়েক বৎসর হইল, দাদার মৃত্যুর 
পর পাঠ-পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন অতুল প্রশ্ব্যের অধিকারী হ্ইয়া, 
আপনাদের ব্যবসার-বাণিজ্য কার্য-কর্মী দেখিতেছেন। ইনিও বিনরী, নজর, 
দাত এবং ধৈর্যযশালী মহাপুরুষ । পবিত্র বংশাবলীর গুণ ইতিমধ্যেই 
ইহার জীবনে অনেক দেখা দিয়াছে । গোমন্তাদিগের কোনরূপ .গলদ 
বাহির হইয়া! পড়িলেও, ইনি তাহা! জানিয়াও যেন শুনেন নাই, এইরূপ 
আশ্চর্ধ্ভাবে দোষী ব্যক্তিকে অবাধে ক্ষমা করেন। যদি কেহ কাহার 
যথার্থ দোষ দেখাই! দেয়, তাহাও ইনি গ্রাহ করেন না! গোমভ্তারা 
ঈন্তরী ইত্যাদি বাবে টাকা গ্রহ্থ করিলে, ইনি বলেন, "উহার! . ন! লইলে, 
কোথা পাইবেঃ নচেৎ উহাদের সংসার চলিবে কেন?” পরজ্ত, ইনি, 



ফাল্গুন, ১৩৮ । |” বাবু নগেন্দনাথ দে । ২৩ 

পুর্বব-পুরুষদিগের সমুদয় কীর্তি এবং কাধ্য-কর্ অক্ষুপ্নভাবে ব্জায় রাখিয়া, 
ছেন। গোমস্তাদ্দের না খাওয়াইয়, ইনি 'আহার করেন না। যাঁহা হউক, 

ইনি এখন এ“দেশগ্ অনেক ধনীদিগের ধনী, মহাজনদিগের মহাজন। 
ইহখুদের পবিত্র টাকা লইয়া, বাহার! ব্যবসায় করিয়াছেন, তাহারাই ধনী 
হইয়া উঠিয়াছেন। গুন! যায়, ইহাদের টাকার এই একটা মন্তগুণ আছে। 

নগেন্্র বুবুর ছুই কন্ত! বর্তমান । মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই দে-বংশাবলীকে 
হুথী করুন। 

১:৪০ 

মাসিক সাহিত্য সমালোচন]। 
সেদিন স্মাজের কোন উচ্চপদস্থ মহোদয় আমাদের সঙ্গে একটি সদর 

কথ! বলিয়াছিলেন ;॥ তিনি বলেন, “এ “দেশের অনেকগুলি মাঁগিক পত্রের 

কোন একটা স্থির উদ্দেশ্য নাই; উহ! পড়িলে এই বুঝা যায় যে, সম্পা- 

দক মহাশয় কোন বিষয়ে সিঞ্ধপুরুষ নছেন। উনারা গল্প, পদা, শিল্প, 

বিজ্ঞান, কৃষি, বাহু! ধিনি পান, - তাহাই ছাপেন। অথচ এঁ সকল প্রবন্ধের 
মধ্যে কোন বিষয়ে তিনি “কৃতকর্মা” নহেন। এইজন্য আমাদের সাহিতা 

ঠকে। সেই সঙ্গে সাজ ঠকে! পরশ্ত মাসিক পত্রের অন্তান্ত দোষের 

মধ্যে ইহাও একটি মস্ত দোষ !” 

আমরাও বলি,_ধিনি যে বিষয়ে কর্মী, তাহার মুখে সেই বিষয় শুনিতে 
বড়ই ভাল লাগে! 'এইজন্ত ডিটেক্টিভ বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহা 
শয়ের প্দাবেগার দপ্তর” সমাজের বড়ই প্রিয় বস্ত ! এই জন্য কীকুড়- 

গাীর ঘোগোদ্যানের “তত্বমঞ্জরী”-_- ইহা ধর্ম-পত্রিকা-_যথার্থ বাহার! ধর্ম 

কর্ম করেন, এবং প্র ব্যবসায় লইয়া! উন্মত্ত হইয়। আছেন, তাহাদের 

হন্তের লেখা বলিয়াই বড় ভাল লাগে। এই জন্যই প্কৃষক” নামক 

মাসিক পত্রিকা আমাদের বড়ই আদরের দ্রব্য। কারণ প্কৃষক* যে বিষয় 

বলেন, তাহা তীহার! হাতে কলমে করিয়া, ফল ফলাইয়া দিতে পারেন। 

পরস্ত যখন প্রবাসী বাঙ্গালীকে আমরা প্বঙ্গভাষার” প্রচার এবং শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধন করিতে দেখি, তখন বস্ততঃ আনন্দে অধীর হইয়! পড়ি। এ পক্ষে 

*্প্রবাসী* আমাদের একটি মহৎ কাধ্য করিতেছেন। ইহার ফলে পবাঙ্গাল 
ভাষার* পাঠক-সংখ্য। নিশ্চিতই বৃদ্ধি হইবে। পরস্ত "প্রবাসী" বঙ্গদাহিত্যের 
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যথার্থ গৌরবান্ধিত পত্র। এইরূপ সর্বাঙ্গন্ন্দর কৃষি, শিল্প, কল কারখানার 

পত্র আমরা এদেশে হই দশখানা' কবে দেখিতে পাইব? প্নবপ্রভ1” মাসিক 

পত্রের টাইটেল পেজের ব্লকথানি অতি সুন্দর। উহা, যেবীর লাল কাগজে 
ছাপ! হয়, তখন মনে হয়, যেন প্রাতঃকালের হুষ্যোদয় হইতেছে! আবার 

ঈষৎ সবুজ কাগজে উহ! ছাপা হইলে, তখন এ নুরধ্যকে চক্রের মত মননে 
_ধেন চন্দ্রের কিরণে বৃক্ষের অশধারে “নদীতভীরে একটি, স্ত্রীলোক 

ছইটি সন্তান লইয়া দাড়াইয়া আছেন। ভিষক-দর্পণ ডাক্তারি কাগন্স, ইহার 
কথা বিগত মাসে বলিয়াছিঃ পরস্ত+চিকিৎসক ও সমালোচক ইহার ছোট 

ভায়ের মত। চিকিৎসক ও সমালোচক এ দেশের '্দাগাছা-পত্রের মত 

উদ্দেশ্যহীন পত্র নহে; ইহাও সমাজের একটা মন্ত উদ্দেশ্য লইয়া প্রকা- 

শিত হইতেছে । বস্ততঃ বাঙ্গালা এই কর্েকখানি ভাল কাগজ ভি্ন 

আর কোন ভাল :কাগজ আছে ফ্রি না, তাহাঁঠিক বলিতে পারি ন!। নচেৎ 

_ অধিকাংশ মাসিক পত্রের বাক্যবীরগণ গ্রাহকের চোখে বালি দিয়! বাজে গল্প 
বলিয়৷ মোহু বিস্তার করিয়া! থাকেন । অতএব ঞ্র শ্রেণীর মাসিক পত্রের সম্পাদক 

মহাশয়দিগকে করযোড়ে বলি" যে, ধিনি যে কার্ধ্য করেন, তিনি সেই 

বিষয়ের শিক্ষা ও অনুশীলনের উদ্দেশ্তে পত্রিক! বাহির ক্রুন। ইহাতে নিশ্চয়ই 
আমাদের গভর্ণমেণ্ট বাহাছর সাহাধ্য করিৰেন। 

ৰাঙ্গালা-ভাষ! পুর্বে “সেবক শ্রী” “আজ্ঞাকারী” পধ্যস্ত ছিল। তৎপরে 
ইংরাৰ-রাজের সাহায্েই ইহার অনেক উন্নতি হইয়াছে । এখনও তিনি সাহায্য 
করিতে প্রস্তুত আছেন ? তবে বাজে গল্প এবং ছড়াতে তাহারা অর্থ দিবেন না। 

কাজের কথ বল, প্রকৃত কাক্গ কর-_সিদ্ধিলাভ হইবে। এই জন্যই *তিষক্ 
দর্পণ” রাজার সাহায্য পাইয়াছেন ; এই জন্যই ণমহাজনবন্ধুকে” রাজা দয় 

করিয়া, সাহাঁষ্যে সম্বপ্ধিত করিয়াছেন এবং করিবেন। রাজার কার্য 

রাজ। করিবেন, আমাদের 'কাধ্য আমর। করিব) পরস্ত এ সঙ্গে সাধারণ গ্রাহক 

মহোদয়দিগেরও একটী কর্তব্য আছে) তাহার! কখনই এ সকল বাজে 

মাসিকের গ্রাহক হইবেন না এবং আত্মীয় শ্বজজনকে শ্রী কাধ্য করিতে দেখিলে 

দ্বপা করিৰেন। ছড়। এবং গল্পের কাগজ বলিয়! উপহাপ করিবেন। পুত্র কন্যা, 

ভাই ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, ধাহাকে-তাহাকে তাহারা কেবল “কাজের কাগজের” 
- গ্রাহক হইতে বলিবেন। ছি | পরস! খরচ করিয়! গল্প শুনিতে আছে কি! ! 
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অক্টম অধ্যায়__চাঁষের নিয়ম । 

ইক্ষু জন্মাইতে হইলে গভীরভাবে চাষ দেওয়া 'আবশ্তটক। . আলু উঠাই- 
বার পরেই যদি ইক্ষু লাগান হয, তাহ হইলে মৈ দিয়। জমি সমতল 
করিয়', দ্বিপক্ষ লাঙ্গল দ্বার ভিপি প্রস্তুত কুরিয়! লইয়া, ইক্ষু লাগান 

চপিতে পারে। কলীাই, সর্ষপ প্রভৃঠি ফসল 'জন্মাইবার পরে ইক্ষুর জন্ত 

চাষ করিতে হইলে, মাঘ ফাঁন্তন মাসে, কালবিলন্থ না করিব! উপযুঠপরি 

যতবার চাষ দেওনা যাইতে পারে, ততলার চাষ দেওয়া কর্তবা। কিন্ত 

মাঘের শেষে বৃষ্টি না হইলে, কলাই বা সর্প উঠাইবার পরেই জমিতে 

লাঙ্গল দেওয়! ছ্রহ হইয়! উঠে। অগ্রহায়ণ মামের পর হইতে যখনই 

বুষ্টি হইবে, তখনই ধান্তের জমি বা অন্ত যেকোন জমি পতিত অবস্থায় 

থাকুক না কেন, লাঙ্গল দিয়! প্রস্তুত করিয়া লইলে ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে 

আঁকের কলম লাগাইবার পক্ষে উপযোগী হইয়! থাকিবে। কাণ্তিক অগ্র- 
হায়ণ মাসে জি প্রস্তহ করিয়া শ্রেষ্ঠ চর্ব্যঞাঁতীয় কোন ইক্ষু লাগাইতে 

পারিলে একটা স্ৃবিধা হয়,-পর বৎসর হর্গোৎ্সবের পূর্বেই এঁ ইঙ্ষু প্রস্তুত 

যাওয়াতে, উহা? অপেক্ষাকৃত অধিক দামে বিক্রয় করিতে পারা যায়। 

কাণ্তিক অগ্রহারণ মাসে ইক্ষুর কলম লাগাইলে একটু ক্ষতি হয়”_শীতের 

একয়েক মাস গাছ ভাল বাড়িতে না পাইয়। গাঁইট গুলি অতি নিকট 

নিকট জন্মে এবং ফান্তনে লাগন আকের যেমন তেজ হয়, শীতের পূর্বে 

লাগান আকের কখনই সেরূপ তেজ হয় না। একারণ মোটের উপর 

ধইঞ্ লাগাইয়া, পরে আলু লাগাইয়া। তৎপরে ইক্ষু লাগানই প্রশত্য 

নিয়ম। 



২৬ মহাঁজনবন্ধু । ২য় খু য় সংখ্যা । 

মারীচি দ্বীপে যেন্ধপ গর্তের মধ্যে বা খানার মধ্যে ইন্ষুর কলম লাগায়, 

তদপেক্ষা বঙ্গদেশে যেরূপভাবে, সমতল জমিতেই জুলি কাটিয়া! তন্মধ্যে ইক্ষু 

ব্সানর নিয়ম আছে, ভাহাই ভাল পদ্ধতি । তৰে কোদালি দ্বার জুলি 

কাটাই হউক আর দ্বিপক্ষ লাঙ্গল দ্বারাই জুলি কাঁটা! হউক, জুলির নিয়ে 
তিন ইঞ্চি আন্া মাটার উপর কলম বসাইয়া উহ্হার উপর আর তিন 

ইঞ্চি মাটা চাপাইয়! দিয়া, পরে জুলির" মঞ্চে জলদিয়া কলম সিক্তাবস্থায় 

রাখিতে হইবে । গর্ভের মধ্যে রাখিয়া কলমেপ অঙ্কুর বাহির করিয়া লইয়! 

পরে উক্ত নিয়মে কলম বসাইলে আুতি সব্বর গাছ বাহির হইয়। পড়ে । 

কলম বসাইয়৷ জল দিবার এক সপ্টাভের মধ্যেই ভমি একবার কোদালি 

বা “হান্টার“হে।” দ্বারা অথব। অন্ত প্রণানীতে আন্না করিয়। দিতে হইবে, 

নতুব। জমির উপর চাঁপ বাঁধিয়া অঙ্কুর বাহিব হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে। 
মি আল! থাকিলে, যাহাতে “টাক” বাছির হইয়াছে এরূপ কলম লাগা- 

উতে পারিলে ফান্ধন মাসেণ্জল মেচনের এক সম্তাভের মধো গাছ বাহির 

হইয়া পড়ে। গাছগুলি অদ্দহস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলে, চাই ও সোরা 

( বিঘাগ্রতি প্রত্যেক দ্রব্য একমণ ) মিলিত করিয়া, জমিতে ছিটা ইয়া দিয়া, 

আর একবার জল সেচন করিতে হইবে । এই জল সেচনেরও পরে এক 
সপ্তটাছের মধ্যে জমি আর «কণার "ভান্টার হো+ দ্বারা আনা করিয়। দিতে 

হইবে। কান্তন মাস হইতে চ্গোষ্ঠ মাস পর্যান্ত ৭1৫ বার জল সেচনের 
আবশ্ঠক হইতে পারে! খড়ি আক প্রভৃতি অচর্বা জা আক লাগা- 

ইয়| দিয়া, নৈশাখ মাছের প্রথমে মার একবার মাত্র জল দিলেই যথেষ্ট 
কয়। জল মদি « ফুটের মধো পাওয়া যায়, তাহা হইলে দোন ব্যবহার 

করাই ভাল। যদি "৮ কুটের নিয়ে থাকে তবে সিউনী চালাইয়া জল 

সেন কর! উচিত। যদ্দি 5০:৫* হাত গভীর কৃপ হইতে জল উঠাইয়! 
জল সেচনের আবহাক হয়, তাহ! হইলে, “মোটের” বন্দোবস্ত থাক! আব- 

শাক। পোনের ছার! 'একবাক্কি প্রত্যহ তিন বিঘা জমির জল উঠাইতে 
পারে। পিউনিদ্বার! চারি বাক্তি (দুইজন পালাপালি করিয়! ) প্রত্যহ অর্দ' 
বিঘা জমির উপযুক্ত জল উঠাইতে পারে। জমিতে জল চালাইয়া৷ দিবার 
অন্ত পৃথক এক ব্যক্তির আবশ্যক। তবে পিউনী থ্ুব্যবহার করিতে গেলে 

যে ছুই ব্যন্কি সিউনী ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে যাইবে, তাঁহারাই 
জল জমিতে চালাইয়৷ দিতে পারে। দোন চাঁলাইতে হইলেও যে ব্যক্ি 
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ক্ষেত্রে জল চাঁলাইবে, সে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে দেন চালাইলে, পালাপাপি 

করিয়া কার্য চলিতে পারে। 

“ৰালদেব-বালনি” (চিত্রে দেখ? নামে একপ্রকার ডবলদোন কাড- 

উর ঁ্ 

সস 
খাদি 
মু 

থু চি ০০ পু পা রর নু 

চি 

পুরের পরীক্ষা-ক্ষেত্রের কারখানায় গ্রস্ত উইয়া থাকে । ৯ ফুটের মধ্যে 
জল থাকিলে এই কলের ঘার! জল উঠানতে বলক্ষণ লাভ আছে। 

যদ্দি ধইঞ্| লাগাইস্সা আলু জন্মাই়্া আর ৫1৭ মণ করিয়। এপেটা 
ইটের গু'ড়। ছিটাইয়া, ইক্ষু জন্মান যায়, তাহা হইলে বিঘ! প্রতি এক 

মণ ছাই ও একমণ সোরা তিন্ন আর কোন সার ব্যবহার করা আবশ্যক 

করে না। তবে এপেটাইট ও পোরার যোগাড় ন| হইলে বিঘ। প্রতি 

৫1৭ মণ করিয়। রেড়ির খোল গুড় করিয়! ব্যবহার করা আবশ্যক 

সারের জন্য বিঘা প্রতি ১০১২ টাকা ব্যয় করা উচিত | শিবপুর ক্ষেতে 

খড়ি-আকের একমণ জমিতে গত বৎসর : অর্থাৎ ইং ১৮০*--১৯০১ সালে ) 

একার প্রতি ১/ মণ, (কাশিপুর চিনির কলে যে হাড়ের-গু'ড়া-কয়ল! 

ব্যবহারানস্তর ফেলিয়া! দেওর] হয়) দেই কয়লা, এবং ৫/ মণ সোরা 

সারক্মপে ব্যবহৃত হয়, এবং অপর একখণগ্ড জমিতে একার প্রতি ২০/০ 

মণ রেড়ির থোল ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত জমিখও্ হইতে একার প্রাতি 
৪৮৩/০ মণ ইক্ষুণ্ড ও ৩৮/০ মণ গুড় পাওয়া যায়। এই ইক্ষুদণ্ড হইতে 
শতকরা ওজনে ৫৯ ভাগ রস বাহির হয়। মে জমি থণ্ডে রেড়ির খোল 

র্যবহৃত হুয়, উহ। হইতে একার প্রতি ৪৫ মণ ইন্ুদ্দণ্ড ও ৩৭ মণ গুড় 
গ্রস্তত হয় এবং শতকর1! ওজনে ইক্ষু হইতে ৫৬ ভাগ রস বাহির হয়। 

গড় মাঘ মাসের বৃষ্টির পরেই হাড়ের কয়লার গুড ও পো%া যে দ্বমিতে 



২৮ মহাজনবন্ধু। [*২য় খণ্ড, ২য় সংখ্য।। 

সাররূপে ব্যবহৃত হয়, এ জমির ইক্ষু কাটা হর়। এ সময়ে ইক্ষুগুলি 

সম্পূর্ণ পাকে নাই এবং 'জমিতেও তখন বিশ্ক্ষণ রস ছিল। আর একমাস 

বিলম্ব করিয়া! কাটলে এই জমি হইতে আরও অধিক গুঁড় পাওয়া! যাইত। 
রেড়ির খোল যে জা্মতে সাররূপে ব্যবহৃত হয়, এ জমির আর একমাস 

বাদে ( ফাস্তনমানে গত ,বর্ষের ) সম্পূর্ণ পক্কাবস্থায় কাট! হইয়াছিল! হাড়- 

সারের উপকারিতা রেড়ির খোল অপেক্ষাও “যে কিছু অধিক *এই পরীক্ষা! 
দ্বারা এরূপ উপলব্ধি হয়। অবস্থ উহার সঙ্গে সর! ছিল বলিয়া। 

(ক্রমশঃ ) 

চিনির উপকারিতা | 
(লেখক; _্রীযুক্ত ডাক্তার গ্রিরীশ্চন্র বাগচী ।) 

বু বৎসর পূর্বে ডাক্তার গিলবার্ট প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়্াছিলেন 

যে, কেবল কার্ববাইডে্ট দ্বারাই, শূকর শাবকের দেহে মেদ সঞ্চিত হইব 
থাকে। ডাক্তার ফিস্ক প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পর্বতারোহণ 

সমরে কার্ব-হাইডে,ট খাদ্য গ্রহণ করিলে পৈশিক অবদাদ হয় না। পোটন 
ফোকার প্রভৃতি পরীক্ষ। করিয়া বলিয়াছেন যে, পৈশিক বিশ্রামের সময় 

যবক্ষার-জান যুক্ত খাদ্যই অধিক আবশ্তক হয়, কিন্তু পৈশিক পরিশ্রমের 

সময়ে ববক্ষার-জান.বিহীন খাদ্যই আবশ্যক হইয়া থাকে । অতএব বিশ্রা- 

মের সময় ( যবক্ষারজান যুক্ত খাদ্য )মাংসার্দি ভোজন করিয়া তৎপরে কাধ্য 

করার সময়ে ভাত (যবক্ষারজান বিহীন খাদ্য) ইত্যাদি শ্বেত সার ঘটিত 

ধাদ্য ভক্ষণ করিতে হর । জপানে কিস্তু এই নিয়মে আহারের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । ভাত সহজে পরিপাক হয়, অথচ তাহাতে শ্বেতসার থে পরিযাণে 

থাকে । দেহ মধ্যে এই শ্বেত সার হইত্তে এক প্রকার চিনি ( 2০189০5 
21065, ) প্রস্তত হয়। 

যাহ হউক এ দেশে অনেকের দেহ দেখিতে স্কুল হয় বটে, কিন্তু দেছে 

তাদুশ বল থাকে ন1। এ সকল ক্ষেত্রে এই দেখা বায় যে, তাহারা ভাত 
ইত্যাদি অনার দ্বারা! দেহ স্কুলকৃভ করিয়াছে বটে কিন্তু উহার! উপযুক্ত, 
পরিমাণে মাংস বা আগুলালিক খাদ্য গ্রহণাভাবে এরূপ ব্যাধিগ্রন্থ বা 
র্দশান্ধিত হইয়াছেন । 
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১৮৯৩ খুঃ মেসে! মহোদয় মনুষ্যদেহ পরীক্ষা) করিয়! স্থির করিয়াছেন যে, 

খাদ্যসহ শর্করা থাকিলে পেশীর অপকর্ষতা* অল্পই হইতে পারে। পরিশ্রাস্ত 
পেশী যখন কার্ধ্যাক্*ম হয় তখন শর্কর খাদ্য দিলে অল্প সময় মধ্যে সেই 

পেশ্টা,পুনর্ববার, কার্ধ্য করিবার ক্ষমত! প্রাপ্ত হয়। 

১৮৯৫ খুঃ 'বালিনের ্াক সার্ভন স্থান্থার্গ মহোন্নর অনেক মনুষা পরীক্ষ: 

করিয়াছিষ্লন। ই সমস্ত লোকের মধ্যে পৈশিক শক্তি সম্বন্ধে সবল তুর্ববল 

প্রা সকল লোকই ছিল] তাহাতে শেষ মীমাংসা. এই হয় যে, যাহাদের 
পৈশিক শক্তি কার্য) করিয়া অবসন্ন হই! পড়িয়াছে, তাহাদের ধদ্দি ৩+ গ্রাম 

চিনি খাইতে দেওয়! হয়, তাহ! হইলে অদ্ধ ঘণ্টা কিন্বা পঁতাল্লিশ মিনিট 

পরেই সে পুনর্বার পরিশ্রম করিতে সঞ্গষ হয়। 'চনি অল্প সময় মধ্যে 

গোষিত, হইয়া পেশীতে কাধ্য করার পঞ্চি সঞ্চার করে। অতএব অন্ন 
পরিমাণ খৃদেট অধিক ফল পাওয়া যায়। চিনি ন্লামুমণ্ডল “দিয়! কাঁধ্য করিয়! 

পেশীতে কার্য করার শক্তি সঞ্চার করে । কাঁজেই পরিশ্রম জনিত অবসাদ 
দুরীভূত করে। পরস্ত আরও অনেকে এইরূপ পরীক্ষা করিয়! উক্ত ডাক্তার 
্কাস্বার্গের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন । 

রুট নামক এক মহোদম্স লিখিয়াছেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইক্ষুর আবাদ স্থল 
উৎকৃষ্ট ; কেন না, শ্রমজীবীরা যখন ইচ্ষুক্ষেত্রে পরিশ্রমে ক্লান্ত ছইয়। পড়ে, 

তখন ইক্ষু-রস পান করিয়া পুনর্বার কাধ্যক্ষম হয়॥। পরস্ত ইক্ষু যে কেবল 

সুমিষ্ট খাদ্য তাহা নছে। উহাতে পুষ্টিকারক গুণও যথেষ্ট আছে। ভাই 

অন্তান্ত ক্ষেত্র অপেক্ষা ইন্ুক্ষেত্রের শ্রমজীবীর! হষ্ট পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ । অধিকস্ত 

প্যারশের ক্যাব কোম্পানী অশ্বকে চিনি খাইতে দিয়! থাকেন। ইহার ফলে 
অন্তান্ত স্থানের অশ্ব অপেক্ষা তাহাদিগের অশ্ব অধিক স্থুপুষ্ট এবং কাধ্যক্ষম। 

ডচ আরমী সাজ্জন সুমাত্রায় পরীক্ষ/ করিয়াছেন যে, টসম্ুদিগের দীর্ঘ পথ 

অতিক্রম সময়ে যদ্দি তাহাদিগকে যথে পরিমাণে চিনি খাইতে দেওয়। ₹য় 

তাহা হইলে সেই সময়ে সৈন্তগণ পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়! পড়ে ন!। 
১৮৯৭ থুঃ ডিসেম্বর মাসে জন্মণ পালিয়াষেন্টে সৈম্তদিগের পক্ষে চিনি 

খাদ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা! এবং পরীক্ষার ফলে স্থির হয় 
“যে, সৈন্তদিগের দৈনিক দ্বীতিমত খাদ্য ব্যতীত প্রত্যেককে প্রত্যহ ৬* ডাম 

অর্থাৎ প্রায় এক ছটাক চিনি খাইতে দিতে হইবে । এখনে! এই নিয়ম বজাক্স 
রহিয়াছে । ইহার ফলে সৈন্তদের স্বাস্থ্য উত্রুষ্ট হইয়াছে। পরস্ত 'ফরালী 
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দেশেও এই নিরম আছে যে, শাস্তির সময়ে প্রত্যহ সৈন্যে ১৩০ ড্াম 

প্রস্ত জল যুদ্ধের সময়ে ২১ ডাম এবং স্থল বুদ্ধের সময় ৩০ ডাম পধ্যস্ত 

চিনি খাইতে পাইবে । অধিকন্ত ইংরেজ সৈন্য প্রত্যহ প্রতিজনে ৩৭ ভা 

চিনি পাইয়! থাকে। | 
ক্লান্তি দূর করিয়! প্ররিশ্রম-ক্ষম করিবার জন্য ডি পরিবর্তে শর্কর! 

বাৰহার করিবার প্রথাও কোন কোন সমাজে প্রচলিত আছে। যেষে 

সমাজে স্ুরাপান ধর্ম্মবিরুদ্ধ তথায় দেখিতে পাওয়া বাক্স মিষ্ট্রব্য এবং সুমিষ্ট 
ফগ ইত্যাদি ব্যবহৃত হইপ্না থাকেন অতএব চিন্নির উপকারিত। সম্বন্ধে 
এগুলিও একটা সুন্দর উদাহরণ তাহাও স্থির নিদ্ধান্ত। অধিকল্ধ প্রমাণ স্বরূপে 

যে সকল দৃষ্টান্ত উপরে প্রক্টিত হইল, তাহা দ্বার! এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 

শর্কর! সেবনে দৈহিক গুরুত্ব, স্থুল এবং স্ুম্থ দীর্ঘ সবল দেহ প্রাপ্ত হওয়া 
বায় । 

তেলে লো উআরজতারোকেএনরী 

- চা। 

প্রথম অধ্যায়--ডাল কাটা । 

হেমন্তের শেষভাগে আসামারি অঞ্চলে বুষ্টিপাত বন্ধ হয়। তখন চা 

গাছের আর কচি পাত। জন্মায় না। ম্থতরাং আর পাতা ছি'ড়! হয় ন!। 

আমাম, কাছাড় ও শিলিগুড়ি অঞ্চলে ডিসেম্বরের ১*ই তারিখ পধ্যন্ত এবং 

দাজিলিও কুমাউন প্রভৃতি অঞ্চলে নভেম্বরের শেষভাগে পাতা ছি'ড়া বন্ধ 

হয়্। তখন গাছের ডালগুলি ছাঁটিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে আগামী 

বসন্ত খতুর আরন্ডে অধিক পরিমাণে নৃতন পাতা হুইয়৷ থাকে। এইরূপ 
ভাল কাটাকে দেশ বিশেষে “কলম দেওয়।” বা “কলম কাটা” বলে। এইরূপ 

ডাঁল না কাটিলে গাছে আগামী ৰৎনর তত কচি পাতা হইবে না? স্থতরাং 

ঢা-ও অধিক পরিমাণে প্রস্তত করিতে পারা যাইবে না। ফুকা দির! ছুধ 

বাহির কর] এবং এই গাছ ছাঁটিয়া পাত! বৃদ্ধি করান এ সকল বৈজ্ঞানিক 

ব্যবষায়িদিগের আবিষ্কার ! ! 
সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে আরম্ভ করির়। জানুয়ারি মাসের , 

শেষে অথব! ৫ফক্রয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে ডাল কাটা শেষ হুর। 

ফেব্রুয়ারি মাসে জল হইলে নূতন ডগা ও পাত৷ বাহির হইতে থাকে। 
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বাগান বিশেষে ফেব্রুয়ারির শেষ অথবা মার্চ মাসের আরস্ভে পাতা তোল! 
আরম হয়। পরস্ত পাতা তোলার কথ! পরে বলিব। 

এক শত এক্লার ব৷ তিন শত বিঘর চা-বাগানকে ক্ষুদ্র বাগান বলিতে হুয়। 

এই ভূমিতে অনুদন ১৬**** চা-গাছ 'জন্মিতে পারে । পরস্ত এক শত জন 
কুলি লইয়া! গরূপ বাগান কর! বার। অধিকস্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁ-র 
কলম কাটিয়! দিতে হয়। ৯১ লক্ষ ৬৯ হাজার গাছে ১** জন কুলির মধ্যে 
৩, জনকে লইয়া! অবনত রবিবার বাদে চল্লিশ দিনের মধ্যে উক্ত সমুদয় গাছের 

ডালগুলি কাটিয়৷ দিতে হয়। এই হিঙ্াবে যত বড় বাগান হুইবে, ততই 
কুলি রাখা চাই । চা আবাদের সমুদয় বিষয়ই নিয়ম বন্ধ। ক্রমেই তাহা 

এই প্রবন্ধে জানিতে পারিবেন। 
কলম কাটার সময় কয়ল! প্রস্ততির জন্য লোক নিয়োগ করিতে হয়। এই 

সময় জীর্ণ গৃহু'দি সংস্কার না! করিলে ও চল্ল ন|। যে স্থানে গাছ মরিয়! গিপ্নাছে, 
সেই শূন্য স্থান গুলিও এখন পুরণ করিতে হয়*। এইক্প নান কাজে লোক 
দিয়া এক শত কুপির মধ্যে ৩০ জনকে ডালু 'কাঁটিতে দেওয়া! যাইতে পারে। 
স্তাহাতে আবার কঠিন গ্রকার ডাল স্ত্রীলোকে কাটিতে পারে না। যাহা 
হউক প্রত্যহ ১ জন কুলিতে যাহাতে ১৩৩ গাছের ডাল কাটিতে পারে নে 

বিষয়ে ম্যানেজারের লক্ষ্য রাখ কর্তব্য। কিন্তু গাছ বড় হইলে একজন 

কুপিতে ১৩৩টা গাছের ভাল কাটিতে পারে না, সে পক্ষেও অবশ্য ম্যানেজার 

কুপাঘৃষ্টি রাথিবেন! আমি এরূপ চা”গাছ দেখিয়াছি যে তাহার ব্যাস ৮ হস্ত 

এবং পরিধি ২৫ হন্ত হইবে । 

চা”গাছ ছণটির়া না দিলে ১০১২ হস্ত কিম্বা ততোধিক উচ্চ হয়। এত উচ্চ 

হইলে পাতা ছি'ড়া অপন্ভব) অতএৰ ইহাকে ছ'টিয়া বা ডাল কাটিয়! গাছটি 

নীচু রাখিতে হয় যেন অনায়াসে পাত! ছি'ড়িতে পার! যায়) অধিকন্ত গাছটি 
পরিধিতে যত বাড়ে ততই ভাল, কারণ ঝাকৃড়াল গাছের পাত! বেশী হয়; 

চা-গাছের পাতা লইয়। ব্যবসারগুকিন। ! কাজেই পাঠ! বাড়িলেই পরসা৷ বাড়ে। 

প্রথমতঃ নৃতন বাগিচা ৩৪ বৎসর টা-চাষে লাভ হয় না, কারগ সে সময় 

গছ ছোট থাকে, পাতাও ছি'ড়। হয় না। যদিও দ্বিতীয় বর্ষে পাত! ছি'ড়া 
হয়, তাহা অল্প; পরন্ত ২১-বৎসরের গাছগুলিতে “জগল কম” দিতে হয়। 

ছুই হস্ত পরিষিত একটী কাঠীতে মাপ কক্িক্! তদুর্ধ যাহ! হয় গাছের সেই 
আগাটী কাটয়া ফেলিতে হয়? ইহাকেই “আগল কম” বলে। পিচ 



৩২ মহাজনবন্ধু। [ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা। 
টিনটিন িনিটিটি নিিরিরিটিটভিিিসিএ জর রিড 
এই অবস্থায় গাছের অন্য কোন ডাল .কাটিতে নাই। কেবঞ্জ ত্র আগল কম 

করিয়া দিলে গাছের চারিদিকে ন্ডাল বাহির হইতে থাকে । প্রথম বৎসর 

কেহই গাছের পাতা ছি'ড়ে না । দ্বিতীয় বর্ষে শেষে অর্থাৎততৃতীর় বর্ধারস্তে 

যদি গাছগুলি ছুই হস্তের উপর উঠে, তাহা হঈলে এ মাপের উপর পাতা 

ছিড়া হয়। তৃতীয় বর্ষে, গাছগুলিকে ২।* অথবা! ২৭* হম উচ্চ করিয়া 
ডাল কাটা কর্তব্য; পরস্ত রোগাক্রান্ত এবং সরু ডালগুলি পরিষ্কার করি*। 
দিতে হয়। কিন্তু সাবধান! বেশী পরিফার করিতে গিয়। যেন অনেক 
ভাল ডাল কাট! না পড়ে । 

করেন্সি। 
এই আপীশ চইতে লোট বাঁ" টাক! কিন্বা স্বর্ণমুদ্রা, তাতে পয়সা 

ইত্যাদির পরিবর্তন দেওয়। এবং লওয়। হুয়। অতএব মহাজনধিগের সঙ্গে 

এই জাফিশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । টি 

বাঙ্গালায় এক টাকাকে যেমন ১ তোল! বলে; সেইরূপ ইংরাজীতে 
১ টাকাকে ১ ট্য় বলা হুয়। ১টয় বা ১টাকার ওজন ১৮* গ্রেণ। 
অতএব ১ আধুলি ৯* গ্রেণ, ১ পিকি ৪৫ গ্রেণ এবং ১ হুয়ানী ২২॥০ 

গ্রেণ। বাহ হউক, পুরাতন টাক যর্দি এই আফ্িশে প্রতি টাকায় ৩"৬ 

€গ্রণ কম অর্থাৎ ১৭৬৪ গ্রেণ পর্ধ্স্ত জন ভয়, তাহ। হইলেও উক্ত টাকার পরি- 

বর্তে যোল আঁন। পাওয়। যায়। অথব! উহ। বাজার চলন টাক! (অল্প ঘস 

টাকার কথ! হইতেছে) বলিয়। সকলে লইতে পারেন। ইহ! ছাড়া ভ'ল 

টাকা বগি খইয়া। গিয়া একআনা। কমিক! যার, তাছা! হইলেও গভর্ণমেপ্ট 
বাহীছুর “দর করির।'” উহা ব্দলায়। দিতে পারেন অথবা না দিতেও 
পারেন, কারণ তাহা অনুগ্রহের উপর নির্ভর! তাহা বলিয়া উক্ত কথি 

টাকা সাধারণে আইন মতে লইতে বাধা নহে। পরস্ত যে টাক ওজনে 

শহর! দুইভাগের অধিক কমিয়। গিয়াছে, ত্বাছা এই আফিশে ধর] পড়িলে 

কাটা: হয় এবং তাছাতে কোন কৃত্রিমতা ন। থাকিলে, উক্ত কাটা টাকার 

মুল্য এইঞ্চপ হারে ধরিয়া: দেওয়া হয় যখা,-_ 

- পোঁমের আমাক কিছু উপর হইলে ১৭ টাক! দেওয়া, হয়। চৌদ্দ 
কানা হইন্ে.১৫ আনার মধ্যে হইলে ৮গ* কান! দেওয়। হয়) তের 
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আন হইতে চৌদ্দ আনার মধ্যে হইলে %/* আন! ধরিয়া দেওয়া হয়। 
এরূপ বার আন হইতে তের আনার মধ্যে হইলে 9৭ আন! ধরিয়! দেওয়া 
হয়। পরস্ত বার আনার কম হুইলে, তাছা কাটিয়া! অধিকারীকে ফেরত 
দেওয়া হয়। শ্মরপ রাখিবেন, এ সকল ভাল টাকা ওজনে হাল্কা হইলে 
এই ব্যবস্থু করা হয়। ণটেৎ “আরকী” হাল্ক। টাকা চালাইতে চেষ্টা 
করিলে এবং আরকী টাকা প্রস্তুত করিবার সাজ-সরগ্রম প্রাপ্ত হইলে, 

তাহার দশ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। 
শুন। যায়, উগ্র নাইটি,ক এসিড কাচ কিন্বা পাথর বাটাতে কিছু ঢালিয! 

তাহাতে জুয়াচোরের! (২৩ সেকেগু মাত্র) টাঁকা ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ উহা 

তুলিয়া লইয়। উক্ত এমিডে জল ঢালিয়! দের তৎপরে উহার ভিন্ধর একটা 

পয়সা ফেঁলিয়!* দেয়, তাহা হইলে উন্ত” পয়সার গাত্রে, নাকি, ঝোঁপ্যাণু 
আপিয়! জনিয়্া গিয়া পয়সাঁটা রৌপ্য মণ্ডিত- হয়। তাহার পর এই পয়- 

সার গাত্র হইতে রৌপ্য চীচিয়া বাহির ক্রিয়া লএয়! হয়। উগ্র নাই- 

টিক এসিড এতই তীব্র যে, ২১ সেকেও্ড মাত্র টাকাঁটি উহাতে ফেলি- 

লেই নাকি প্রায় দেড় আন! ছুই আন! রূপ! বাহির হইয়', তাম্রখণ্ডে 
আপিয়। থাকে । অধিকন্ত যে টাকা ইহাতে ফেলা হয়, তাহার বণ 

অতি বিশ্রী হুইরা পড়ে, ইহাকেেই “আরকী” টাক। বলে? ইহা দেখিলেই 

সহজে চেন! ষায়। আরকা টাকা কিন্তু এক পুষ্ঠ।ঠ এবং ছুই পৃষ্ঠার আছে, 

তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহা ভিন্ন যখন টাকার ধার পয়সার মত মস্যণ 

ছিল, তখন ভুয়(চোরেরা উ€ ধাস চাচিয়া বা ঘসিয় রূপা বাহির করিয়। 

লইত, এখন সে পক্ষে কাকর কাটা হইয়াছে, কাজেই উহার ভিতর 
'আর জুপাচুর চলে না, তাই এখন পাপিষ্টের! টাকার ভিতর মহারাণীর 
মন্তিফ্ষের উপরে স্থানট। চাচিয়া লয়; মহাপ্নদিগের ক্যাসিয়ারেরা ইাকে 

«কোড়াঝালা” টাকা বলে। অথা২ এদেশীয় অনেক' হুংখী .লোকের! 

»সম্তানাদিকে টাকার কোড়া করিয়া, উহার [ভতর সত দিয়া গাঁধির! 

গলার পরাইয়া দেক়। তৎপরে অর্থের অনটন হইলে, উক্ত কোড়া কর্ণ 

কারের দোকান হইতে ভাঙ্গিয়া দিয়া টাকাটি খরচ করে। 'কর্ণাকারেরা 
কোড়া কাটিয়া দিলেও, উহার ঝালার দাগ থাকে। পরস্ত এই সুযোগে 
ভূয়াচোরেরা- কোড়াঝাল! ছিল বলিয়া উহ! হইতে কূপ] চাঁচয়! লইয়া, 

উহ৷ বাজারে চালাইয়! দেয় । এপ চাণানও অবৈধ-_নিয়ষ বিরুদ্ধ) ইহার অন্ত 
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রীতিমত দণ্ড হুইতে পারে। জরে! গুন! যায় আজকাল নাকি ইলে 

ক্রৌপ্লেট দ্বারা টাকার রূপ! বাহির করা হইতেছে! নোট জালের মনত 
টাকাও নাকি জাল হয়, জাল টাক! ধর! পড়ে, টাকার কাকর কাটা 

দাগ দেখিয়া, জুয়াচোরের! টাকার আকৃতি অবিকল করিতে পারিলেও, 

ক্ষিন্ত টাকার ধারে এ কাকর কাঁটার “কাদা” কোল হইবার উপায় নাই) 
কারণ উহ! হাতের লেখার মত! প্রত্যেক হত্তের লেখা যেমন স্বতন্ত্র তন্ত্র 
তাহা! লেখ| দেখিলেই জানা যার, উদ্নাও তদ্ুপগ্ডাবে জানা যায়। জাল 

কর। টাকাকে “মেকি” টাক" বলে। ইহ! করিলে ঘাবজ্জীবন দত্বীপান্তরে 

পাঠান হর। ভারতবর্ষের কোধাগারসমূছে প্রতিবৎসর গড়ে কুড়ি হাজার 
মেকি টাক! এবং দেড় লক্ষাধিক ছাল.ক। টাক! ধর! পড়িয়। কাটা হুইয়। 

খাকে। বঙ্গের মহাজনের! কিন্তু করেন্সির মত করিয়া টাক! বাছিয়া ব্টবহার 

করেন। ইহা শুভ লক্ষণ! বিশেষতঃ টাকার বিষয়ে সকলেই সেয়ানাঁ! তবু 

করেছ্ির সবিশেষ নিয়মাবলীটি সাধারণকে গ্ুনাইয়া রাখা হইল । 

বীরভূমে চিনির কারখান]। 
বিগত কান্তিক মাসে শ্রীযুক্ত ভাক্তার ভূঘঙগভূষণ বন্দোপাধ্যায় সহাশয় 

বীরভূমের চিনির কারখান! সম্বন্ধে “চলিসার” বিষয় যাহ! বলিয়াছেন, এ 

চলিসাতে আমর! ৮১০ মণ গুড় রাখিয়া থাকি । অবশা ইহ! বীরভূমের ওজন । 
আমাদের দেশেও শাস্তিপুরের মত “কাচি” ওজন জানিবেন--অর্থাৎ ৬*শিক্কায় 

মণ হয়-_পরস্ত আপনাদের কলিকাতার মণ ৮* শিক্কায়; এই জন্ত আমাদের ৪ 

মণ আপনাদের ৩ মণ হয়। পরন্ত কলিকাঁতার ১ মণ দ্রব্য এখানে আনিলে, 
, আমাদের এক মণ এগার পের হয়। 

এ প্রাঙ্গেশে আমর! তুই তিন পুরুষ হইতে এই চিনির কাঁধ্য করিতেছি। 
বতদুর স্মরণ হয়, তাছাতে বলিতে পারি যে, কাচি খুব নীচু ২০, ২1%* হইতে 

খুব উচু বড় জোর ৩" টাক1 ৩৭ আন! পথ্যন্ত আমরা গুড়ের মণ দেখিয়াছি। 
পুর্বে এ প্রদেশে কালীপুর, মল্লিকপুর, রাইপুর এবং রাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে 

এই শ্রেণীর কাচাচিনির (“র+ স্থগারের ) কারখানা অনেক ছিল। এখন 
কালীপুরে ৫টা (পূর্ব বংসর ছিলি ১৯ টা, ) মল্লিকপুরে ৩টা, রাজগঞ্জে ২টা এবং 

এরাটুপুরে ঠিক ঘলিতে পারি না) বোধ হয়, ২৫ টা আছে; /--পাঁচটার বেশী 

তেই হইবে না 
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প্রত্েক' রর অন্ততঃ ৮।১টা চলিসা! করিতে হয়। অপেক্ষাকত 

মোট! দড়ির গাল, নলের মত করিয়।;--এই ঘড়ির নলের ভিতর গুড় পুরির। 
দিয়া, তাহাকে ঘরের এদিকে একটা বাধন এবং ঘরের অপরদিকে একটা বাধন 

দির! রাখ! হয়, এই বাঁধনের হই মুখে কাষ্ট খণ্ড দেওয়। থাকে, তাৎপর্য এই যে 
ইহা ঘুরাইয়। জড়ির জালের নলে পাক দিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ গামছা 
নংড়াইবার যত করিতে হয়। *পরন্ত রলটা ঘরের মেজের় পড়ে বলিয়া 

এবং এক হরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে এইরূপ ৮।১*টা চলিসা রাখিতে হয় বলির, 

প্রতোক চলিসার নিয়ে এক একটা নর্দায়া বিশেষ_-ইহা! গুড়ের নন্দামী ভিতরটা 

বিলাভী মাটী দিয়! পরিফার করা, আবার গোর$ল ঘরের গোষুত্র যেমন নদ্দাম। 
দির! বাহ্রে আসিয়। পড়ে, পরস্ত এইকপ গোমুত্র বায় আসিয়া! পড়ে, তথায় 
যেমন একটা গর্ত করিয়। দেওয়া হয়। ইহাও সেইক্প গুড়ের রস পরিথা 

বা নদ্দাম। দিয়! যথায় জাসিয়৷ জমে ) তীর একটা বিলাভী মাটি দিয়া পরিষ্কৃত 

গর্ভ করা-্হয় জানিবেন। মোটামুট-ভাবে চন্দিসার বিষন্ন এই বুঝিবেন। 
তৎপরে চলিঞাতে যে «৫ মণ গুড় দেওয়া! হয়, উহার রস ঝরিয়া গুকাইয়! 

শক্ত হইলে, তখন উহ! চলিসা হইতে নামাইর! রৌদ্রে রাখিয়া, মুগ্ডর দিয়া 
পিটিয়। চিনি করিয়। বস্তাবন্দী করা হ়। তাহার পর, সেই গর্তের মধ্যে 

থে রস পাওর়1 ঘায়, উহ! লইন্পা বড় বড় ক্টাহে করির! আল দিয়া, পুনরার 

গা গুড় করিয়া শীতল হইলে, এই গুড় আমর! নাদে রাধিকা! পাটা শেওল। 

চাপা দির। পাখি এবং নাদের তলদেশের ছিত্র খুলিয়া, ইহাকে অপর এক 

গাষলার উপর বসাইয়া রাখি। এই ছিদ্রদিয়! নাদের রন ঝরিয়া! গামলায় 
পড়ে পরপ্ত এই গামলাঞ্স গনকে “কোতর।” বলে। অধিকস্ত নাদের উপরের 

পাট! শেওণা। ৮ দিন পরে তুপিয়া চিনি কাকি! লওয়া হয়। পরস্ত পুর্ব্বের 
চপিসার চিনি এবং এই নাদের চিনি আমাদের কারখানায় এহ ছ্বিবিধ চিনি 

হর । পরন্ত শা্দপাত্রের তলর্দেশের শেষে যে চিনি পাটা শেওলার ছার! শীত 

শুকায় না, তাহাকে “ছিট্নীর”' চিনি বলে। 

একটা পাঁচমণ। চলিসাতে ১-_ 

চিনি পাওয়া যার ১|* মণ দর ৮৭ ছিসাবে ১২৭ 
কোত্র! আড়াই হাড়ী ৩/৫ লের ১, ২।* ১, ৭৮/০ 

ছিটুনির চিনি ।+ ১১৪০ 0) 1৩৯ 

মোট বথ! ২৪৫ | 



৩৬. : মহাঁজনবন্ধু। [ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা। 

উ্ত ছি টাকা চারি আন! আদায় করিতে নিষ্ন লিখিত হারে রর হইয়! থাকে। 

গুড় খরিদ ৫মণ ২,৩২৬ হিসাবে ১৫২ 

পাটা শেওলা এবং দড়ি ইতার্দি |* ॥ 

 জালানী পাত কিন্বা পাথুরে কয়লা টি 

লাকের বেতন ৮1১০ জনের *****, ২৪০ 

মেট ১৮1৭ 

'সতএব সুলং। ৫/* গুড়ে ১৮০৬ 

শ্ররণ স্বাখবেন, ইহা পুর্বের হিসাব? নচেৎ এক্ষণে আর লাভ নাই 
কারণ ফর্দে দেখিবেন, চিনি যাহ1* দেড় মণ পাওয়া যায়, উহার দর ৮ টাকা 

বিক্রপ্ন হইয়াছিল বলিয়। এক টাক! চৌদ। আন লাভ দীড়াইয়াছে। এদেশীয় 

* কাচা চিনি এক্ষণে আর ৮২ টাক মণ বিক্রয় হয় না। বিগত ফাল্গুন মাসে 

এই শ্রেণীর কাচা চিনি কলিকাতায় পাক্লী মণ সাড়ে পাঁচ টাকা মণ 'বক্রয় 
হইয়াছে । এখন পরিস্ৃত কলের চানর মণ ৭২ টাক! । অতএব এ সব 

কারখানা! আর কি থাকিবে? এখানে ৮।১* শত মণ গুড় ভাঙ্গা ভিন্ন একটা 

কারখান! হয় ন1া। পাতার জালে খরচা চৌদ্দ আন হইতে «ক টাকার যধ্যে 

পড়ে । ভাল কাঁরিকর হইলে, তাহারা্দেড় মণের স্থলে বড় জোর ১।৫ সের 

চিনি বার করিতে পারে । পরস্ত গুড় বিশেষে এক মণ পনর সেরও বাহির 

হইতে পারে। ছিট্নীর চিনি সম্বন্ধেও তাই /৫ /৭ সের হইতে ।* সের 
পর্য্যন্ত পাওয়! যাঁয়। শ্রীহরিনারায়ণ দে। কালীপুর চিনির কারখান!। 

খ 

জাপানী ভাষা । 
 (খাদ্যাদি সম্বন্ধীয় শব্দ ।) 

| আতা রিনজো ূ মাখন--জীউরাকু, বাট্টা। 

এগোমাংস-_উসি। বাধা কপি__বোটাননা, কাবিজি। 
“ম্ঘ--বির। পিঠে নকল--কাদী। 

ফোটা, পিদ্ধ হুওয়া--নিরু| শালগম--নিনজিন। 

 ক্ষটি-পান। এ , | মুরগী শাবক--নয়াটোরি | 

খুব গম করা--রাফেরু। ছোট মংস্ত--কোহি। 



চৈত্র, ১৩০৮ ]  * জাপানী ভাষা ।. ৩৭ 

বড় মত্স্ত-_-টার!। সর্ধপ-্কারাসি । 

ক্লারেট মদ--বোর্দর | ভেড়ার মাংস--ছিটন্থজি নো নিকু। 
শসা-কিউরি। * তৈল---আবুর! । 

ডিম সক্তল-_টামাঙ্ো | | ডিমপিষউক-_টামাঙ্গোয়াকী | 

নরম সিদ্ধ ডিম সমূহ--টোমালে। নে! ; কমলালেবু-«মিকান । 

* হানজিকু। | শামুখ-_কাকি। 
কঠিন ভাবে সিদ্ধ ডিম সমুহ--টামাঙ্গে। ূ মটর--এনডোমামে। 

নো নিন্ুকি। | দীচ- মাসে! । 

ডুমুর সকল--হুচি জিকু । ! নাসপাতি__নাসীছু। 

ম২-_সাকাশা। 1 মবিচ- কোসে!। 
ময়দ--উডোন নোকো । পায়রা-__হাটো। 
খাদা-_টাবেমে্বন!। কুল-উমে। 

মোরগ-_টোরি নী শূকর মাংস _-বুটা। 

ফল সকল-_কুডামেণন!, মিজুঙ্গাসী। | আকর্লগ্ডের আলু__জাঙ্গাইমে! । 
আঙ্গুর সকল--. বুডো। । মিষ্ট আলু-_সাট স্থমাইযো। 
হাস__ঙ্লাচে।। ূ শশক-__উপাঙ্গী | 
খরগস-_উসাঙ্গী ৷ ৰ চউল.- ষেকি, জোজেন। 

হরিণ-_নিসিন'।  সিঞ্চকরা-জাকু। 

ভেড়ার ছানা--কো হিট স্থজি মুপ ঝোপ স্থবু+ ওম্ইমোনো। 
নোনিকু। চিনি-_-সাটে। | 

লেবু--যুজু। শাক সবজীা--যাসাই। 

মাকবেল (সামুদ্রিক মত্ন্ত বিশেষ )- | ভিনিগার--সথু | 

সাবা। জল--মিডভজু। 

মাংস-_নিকু। পানীয় জল--নোমি মিডজু। 

কাকুড়--উরি । গতম অল--যু। 

* খরমুজা-_ মন্কমিলন-_মাকুর1 উর । | মর্দ--বুভোম্ । 
তরমূজ--স্ুইকা ৷ দবেশীমদ-_সাকে । 

ছুধ--উসি নে! চিচি। গাজর-_কাধু। 
_ স্থুলেট (যত্ন্ত বিশেষ)--বোর!। ক্যাকড়া-স্বুড়োলাকে। 



বত। 

ভারতের “র হ্থগার” বলিলে ধেমন খেজুরে চিনিকেই বুঝায়, যেহেতু ইস্ষু 

চিনি বা সাচীচিনি উহার ভুণনার অতি অল্প পরিমাণে হটুয়া থাকে; “ভারতে 

ঘ্বত বা খি” বলিলে সেইক্প মহিষের ছগ্ধের দ্বতকেই বুঝাইয়া থাকে, 
যেহেতু মাহিষ-দ্বতের হুলন!র গবাঘ্বত অল্প পরিমাণেই হয়। পুরে এ দেশী 
“র সুগার” বা কাচা চিনি অর্থাৎ দলুয্বা গড ইউরোপে রপ্তানট হুইত।' 

এখন আর এ দেশী চিনি শিপেপ্ট হয় না। ইউরোপ হইতে চিনি 
আলিচেছে, কিন্ত ঘ্বত সব্বদ্ধে এখনও সেটি হর নাই, অর্থাৎ [বিদেশীয় দ্বও 

এখনও ভারতে প্রবেশ করে 'নাই, বরৎ ক্রমশহ ভারতেরই ঘ্বড বিদেশে 

যাইতেছে । আফ্রিকা, আমেরিক।, এবং ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা ত্বৃতের 

আশ্বাদন ক্রমেই পাইতেছেন। এ সকল প্রদেশে মাখন এবং চব্বির 

ব্যবহার ছিল! ভারতের সর্পিঃ যে চাবি অপেক্ষণ উৎকৃষ্ট এবং মাখন অপেক্ষ। 

প্রচুর এবং সহজ প্রাপ্য ভ্রবঠি তাহা বিদেশধাসীর৷ ক্রমুশই ঝুঝিতেছেন। 

এই জন্ত ইহার রপ্তানী পুর্ববাপ্ক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকস্ত 

অনেকে বিবেচনা! করেন, এই কারণেই ভারতে স্বতের দর স্থায়ী ভাবে যেন 

হশ্ন ল্য হইয় উঠিতেছে, অথাৎ ঘ্বতের দর পুর্বের মত ২৬২ ২৭৭ টাকা মণ 
আর নাই, এখন ৩৫২ ৩৬৬ টাক। হইতে সময়ে সময়ে ভাল স্বৃত «*২ মণ 

বিক্রয় হইয়াছে । কেহ কে্হে বলেন, ঘ্বতের এরূপ অবস্থা! যে কেবল রপ্তানী 

বৃদ্ধির জন্ত হইয়াছে, তাহা! নছে) পুর্বেও “ঢালাই” * কাধ্য ছিল ত! 
তখন ত্বত এমন হণ্ম,ল্য হন নাই কেন? অতএব বিদেশীয়দিগের মধ্যে 
ইহার ক্রমিক ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলেও, আর একটী.কারণ এই যে, ভারতে ধন 
ঘন হুর্ভিক্ষ হইয়া, গ্রাম্য পশুদেরও খাদ্যের অভাব ঘটিকা উহাকরাও যার। 
পড়িতেছে। ফলে, মোটের উপর হর্ভিক্ষ হুইলে দেশের অপরাপর অনেক 

ছরবস্থার সহিত ম্বতের ফলনও কমিয়া গিয়া থাকে ; তাই আর পুরবেধের মত 
ভারতে ঘ্বত উৎপন্ন হইতেছে না। 

উল 

] 

ররর, এ ৪ 

* চালাই অর্থাৎ বিদ্নেপীয় বণিকগণ যখন এংদশীয় ম্বৃত লইয়া যান, তখন আমাদের বত- 
পা মইকি ব! কানেস্তার! হইতে উহাদের পাত্রে ঢালিয়! লইয়া ধাকেন। এই কার্ধযাকেই 
প্ঢালাই স্বতেয়” কার্য বলে। কলিকাতা আফিসওয়ালার! এবং বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের 

্ লা ভারতের ঘ্বৃত ক্রয় করিয়। বিদেশে পাঠাইয়া ধাকেন 
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ভারতে €কোথার কত দিককার ওজন, তথ্াকার ত্বত পুর্বে কলিকাতায় 

আসিয়া কত দরে বিক্রুয় হইত, এখনই ব1 উছ্বার কত দর হুইগ্লাছে, কোন্ 
স্থানের ঘ্বৃত ভাল, কোন স্থানের ত্বত মন্দ--ইত্যাদ্দি বিষয়ের একটি বিবরণ 

নিযে প্রদত্ত হইবী। 
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গোরখপুর ২১২. ৩৮ ৩০৭. 

বরহুজ ী গর ঁ 

চিরণছাপ্র। ২, ২৩৭ ৩৮০ গ্ৰ 

গুন ছাপ্র। ২ তর ধর 

ললিতপুর * ২২৭. | .:৩৫॥০ রী 

নান্পাডা ৭ প্র " প্র 

: পাটন! ্. এ ী 

তণ্ডুলা ২ ২৩২: ৩৯২ 

জলেশ্বর ১ 'পী | ৪২০ ৩৯ 

গয়। ২২. ৩৮৯ ২৮ 

এমামগঞ্জ এ বর শর 

চাতর| ২, এ | প্র, ্ 

ঝান্দসি ১৯॥০ হি শর 

মছলিবন্দ ১ ১৪॥৯ ৪১॥, ৩৫২. 

মতিছারি ২ ২৩৭. ৪২২ ৩৪ ॥০ 

কচ, কানপুর, সেকুরাবা্দ, হাতরস, “যশোমন্তনগর, খুর্গা, এটোয়া, এই 

কম্নটি অঞ্চলে ১০০ সিকার ওজন। মুঙ্গের, থাগড়িয়।, পরিহার, বামনাথপুর, 

সুলতানগঞ্জ, তেকড়।, মনমর সমসার, বেগুসবাই, রাম্দিনে, চকোর, সাহাপুরঃ 

ভোমরপুর, পাপডী, বেলিগা, বিষমগুব, নাঁথপুর বেলুয়া,সাঁছেবগঞ্জ, কে ওয়াড়ী, 

খারিগঞ্জ, দ্বারবঙ্গ, মীতা মারি, নগরবাসী, কৈরি, বার্জিৎপুর--এই কয়টি 

অঞ্চলে ৮৮ সিক্কার ওলদন। সমস্তিপুর, রোষড়া, গুড়িয়, বেণুষা, বাধা, সাগর, 

গোরথপুর, বরছজ ডোমরয়, সাতনা, দূলি, বক্সাধ, বেপিয়, গাজীপুর 

মঞ্জলে ৮* সিক্কার ওজন গ্রাচলিত । 

(৯) চিহ্নিত অঞ্চল গুলিতে ভাল এবং (২) চিহ্নিত আঞ্চল গুলিতে 

মাঝারি ঘ্বত পাওয়। ঘান্প। বিষমপুরের ঘত অতি উতকুষ্ট, বোধষড়া, বিপিলগঞ্জ, 

কাদনি, সীতামার, নগরবাসী, কৈরি, কানপুরী,গ
োরথপুর, বর ললিতপুর, 

নান্পাড়া, পাঁটন! ও ঝান্লিভে নেলাপ্রত গাওয়া! দায়। গুড়িয়ার তেল! ঘি 

বটে, কিন্তু উদ্ধারই মধ্যে ভাল॥ বেণুষী। সুরারীগঞ্জ, আরা, দৌরা, এই সকল 

অঞ্চলের গ্বত নরম ঘ্বত। দ্বারবঙ্গে ভাল ৪ নরম ছুই প্রকার এবং খুরজায় 

ভাল ও মাঝারি ছুই প্রকার স্বৃত হয়। 
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 মুঙ্গের হইতে মুরারিগৃ্জ এই ২৬টি অঞ্চল 'এবং বেশিয়া হইতে মট্কি 

করিয়। ঘি মাইসে। মট্কি কোথাও বড়, কোথাও ছোট। অন্তত্র হইতে 
কানেম্তারায় আইসে, কেবল মছলিবন্দ হইতে পিপায় স্বৃত আনিয়। থাকে। 

.... উল্লিখিত প্রায় সমুদায় স্থানেই কুপায় করিয়! কীচ। বত বাজারে বিক্রয় 

হয়, অথব1  দাদন- দিয়া রাখিলে, গোয়াল্যরা কারখানার ঘ্বত জোগান দিয়া 
যায়। পাঁচটা কূপ হইতে ৫ ছটাক ত্বৃত লইয়! জাল দিয়! দেখিয়া কত জল্তি 
এবং ময়ল! মা'টা কত বাদ যায়, তাহা সংক্ষেপে নিরূপণ অর্থাৎ ভূষি মালের 
মত খাদ কষিয়া লইফু! তৎপরে ঘুতের দর নির্দিষ্ট করিয়া, কারখানা বাটীতে 

এইরূপ ৫1৭ দিনের ক্রীত ঘ্বত একত্র করিয়া প্দাগ* করা হয়, অর্থাৎ বুহৎ 

কটাহে করিয়া মল্প গলাইয়া, লবণ জল, কোন কোন স্থানে মৌয়ার তৈল 
মিশ্রিত করিয়া! ঘ্বতৈর পড়ত! কম করা হয়্। আবার কেশ কেহ কোন 

কোন স্থানে যেমন বাধা এবং সাগর প্রভৃতি দ্নেশে দাগের সমগ্র মহিষের ঘ্ৃতকে 
স্থগন্ধি করিবার জন্ত উহার, সঙ্গে গাওয়া বা গরুকন 'ঘৃত মাত্রান্থসারে মিশ্রিত করি! 

দিয়! থাকে । পরন্ধ এই জন্য বাধা ও সাগরের ঘ্বৃত দেখিতে লাল এবং খাইতে 

মি লাগে । দাগ হইয়া! গেলে কানেস্তার! কিন্ব! মট্কি পূর্ণ করিয়া, শীতল 
হইলে, চালান দেওয়া হয়। 

সি, 

সোরার কার্য । 

পূর্ব গ্রফাণিতের পর। 
বাহার! ছাপর! বা! অন্তান্ত স্থান হইতে বেশী ধাদি মাল লইপ্স1 সেই স্থানেই, 

ধমণ খাদের উপযুক্ত করিয়া,-"কলিকাতায় চালান দেন; এবং বরাবর 
বৈদেশিক বণিক্্গণকে বিক্রয় করেন, সে সকল মালকে পশ্চিমে ধোর। 
€ মণ খাদের মাল বলিয়াথাকে। এসকল মাল প্রার সাদা রংঙে হুয়। 
পরস্ত কানপুর হইতে যে মাল ৫ মণ খাদের বলিয়া বিক্রয় হইবার জন্ত আসে, 

- তাহা কানপুরী নামে পরিচিত হয়। এই কানপুরের মাল দেখিতে কলি- 
কাতার অপেক্ষা কিছু সুন্দর হয়; সে কারণ সর্বদাই এক আধ আনা, দর. 
বেণী। পিচ সুন্দর দানাধুক্ষ (কলম) হরিদ্রাবর্ণের সোরা বাহ! পশ্চিম 

সইতে চালান আসে, তাহাও ৫ মণ খাদের উপযুক্ত হইলে,--৫ মণ খাদের 
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টিমে রঙের (50/0 0:৫০ ) বলিয়া বৈদেশিক ক্রেহাদিগের নিকট বিক্রীত 
হ্হয়া থাকে। ইার দরও কলিকাতার পরিষ্কত সোরার দ্র অপেক্ষা 

কিছু বেশী ;--তবে ইহার বিশিষ্ট খরিদ্্দার না থাকিলে, তাহাও দরের 
দরে বিক্রল্প হয়?$ শতকরা ৫ মণ খাদের পরিষ্কৃত সোরার যে দর, দেই 
দরে বিকাইয়া! ধায়। এই ৫,মণ*্থাদদের সোরাই “ক্রয় বিক্রয়ে সোরার 
বাজারে সাধারণ পণ্য । দর কি বলিলেই, শতকরা ৫ মণ খাদের দর 
বুঝাইবে। এবং এই ৫ মণ থাদের, মাল লগ্ডন লিবারপুল,. নিউ- 
ইয়র্ক, মরিশশ্$ সানফ্ান্সিক্কো। প্রভৃতি বিবিধ বন্দুরে এবং এ সকল বন্দর 

হইতে পুনর্ধার বাণিজা-পৌতযোগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান যায়। কারণ 

৫ মণ খাদের মাল অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্ব কাধ্যে প্রায় ব্যবহারোযোগী বলিয়া 
গ্রাহথ। তনুর শতকরা ৬ মণ খাদ হইতে শতকরা ১৫ মণ খাদের মাল সংক্রান্ত 

য় বিক্রয়ের য়ে "সকল সওদা-পত্র হয়, তাহা প্রান» 0:৫০* দোরায় হইয়া 
থাকে; এবং ব্যাপারী দ্বারাই তাহা বিক্রীত ॥হয়। কলিকাতার পোরার 

কারখানাওয়ালার! প্রায়ই সে সকল কাজ করেন না। শতকরা ৫ মণ হইতে 

৬ মণ খাদের তফাৎ বড় পামান্ত এবং প্রায়শঃ বাজার দরে দুই আন! বাটাতে 
বিক্রীত হয়। অর্থাৎ যর্দি ৫মণ খাদের সোরার দর ৭%০ হয় ; তবে ৬মণ খাদের 

৭॥* ৭ মণ খাদের দর ৭॥* এই প্রকার বাধা নিম ধরা আছে। 
যদি শতকরা ৫মণ খাদী মালের ক্রয় বিত্রয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পরীক্ষার 

ফলে সওয়। পাঁচ মণ হয়, বা সাড়ে পাচ মণ দাড়ায়, তাহা হইলে, প্রতোক 

পিকি মণে বাড়তি-তে প্রত্যেক মণে এক আন! হিসাবে কন্টাক্ট ব! চুক্তি পত্রের 
দ্র হুইতে বাদ পড়িবে। যেমন ধরুন আপনি কন্টাক্ট কগিলেন $--৫ মণ 

খাদের ৫* টন ৭%* দরে প্রত্যেক কুটির মণের হিসাবে ; কারণ কুট্টির মনেই 
মোর! বিক্রয় হইস্স] থাকে। রপগানি হইল, ২৫ টন বা একটা আন্দাজ ধরুন 

৭৫* মণ এবং আপনার খাদ্দ কষার ফল হয় ত পউনে ৬ মণ হইয়াছে) 
তখন আপনাকে প্রত্যেক মণ করা ৩* আনা এঁ সাত টাক বার 

আনা দ্র হইতে বাদ দিয়া, ৭৫* মণের দাম চুকাইয়। লইতে হইবে। 
যদি সওয়া ৫ মণ হয় তো প্ররূপ /* আনা মূল দন ৭* হইতে বাদ 

দিয়া ৭৫* মণ দর কধিয়। দাম চুকাইয়া লইতে হইবে। কিন্ত বাজার 

দর শতকরা € মণের দর হইতে শতকরা ৬ মণের দরে মারজিন %, 

জান! মা । কিন্ত খাদ বাড়িলে।* আনা যায়। নে জ্ত এদেশীয় মোর 
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ব্যবসায্িগণের উচিত বিশেষ, বুঝিয়! কন্ট্ান্ট করা_-করেনও অনেকেই 
তদ্প। এই প্রকারে ৫ মণ হইতে আট মণ পর্ধাস্ত যেরকম মাল সওদা, 

তাহার উপর খাদ যে প্রকারে বাড়িবে, তাহার শতকরা প্রতোক অঙ্কে চারি 

আন! বাটার দ্বায়ে কাট যাইবে । ৮ মণ খাদ ধইতে ১.মণ খাদের সঙদায় খাদ 
বাড়িলে,-_প্রত্যেক মণে ৬০ আনা হিসাবে য্টইবে,--ইহাই নিয়ম )১৯ মণ 

খাদের মাল হইতে ১৫ মণ খাদের মাপ পর্যযগ্ত %* আনা বাটা হয় ১) তাহার 

পর শতকর। ১৬ /* খাদের মাপ হই৫%৩ বরাবপশ ঠকরা। ৪০ মণ পর্য্যগ্ত/* আন । 

কারণ তদুর্থ খাদের মাণ প্রণয়-ই কখন বিক্রাহ হয় না) এবং তাহা দ্বারা 

কোন কণ্ম হয় না। যদিতোখার €ণ্টা্ট করা সওদার সঙ্গে খাদ কষাই 
ফল ঠিক আনে তো, কন্টাক্ট দরে-ই দাম চুকাইয়া পাইবে। কিন্তু খাদ বেশী 
হইলেই, উপরি লিখিত রূপ বাজার দরে বাটা বাদ দিতে হইবে । ইহাই সাধারণ 
নিয়ম । কিন্তু, কন্ট্রান্টের নিয়ম অন্যারী সে মাল আফিসওয়ালারা অগ্রাহ্ 
করিতে পারে; এবং তৎপারিবর্তে ব্যাপারীর নিকট হইতে আবার অন্ত মাঁপ 

লইতে পারে ) তবে খাদ বাড়িণে, বেশী বাটা বাদ যার, সে কারণ বৈদেশিক 
বণিকদিগের পক্ষে লাভ থাকায়, কেহই অগ্রাহা করেন না । 

চুক্তি পত্রে স্বীকৃত হইয়! গেলে, মুদ্দতের ভিতরও ব্যবসায়ী ব বিক্রেতা 
মাল দিতে গ্রস্তত হইলে, তাহা! তৎক্ষণাৎ পেতাকে লইতে হয়। তখন 
তাথার মাল রগ্তানীর জাহা্ড থাকুক বা না থাকুক। কলিকাতার পরিক্কৃত 

সোরার সওদ। হইলে, ব্যবসার়ীদিগের কারখান] হুহতে মাণ লইতে হয়। তবে 

পশ্চিমে আমদানীর পরিক্কত সোরা বা কানপুরী সোরা'ও হাবড়া হইতেই 
লইতে হয়। কখন কখন বাঞ্জার হইতেও ণইতে হয়। 

ওজন লইবার সময় ক্রেতার অতি বিশ্বাসী লোক জন থাকার প্রয়োজন । 
কারণ প্রত্যেক বস্ত। ওজন ঠিক যথাযথ হুওয়! আবণ্তক, বিক্রেতার লোকে 
গজন করিয়া দিবে, কিন্তু ক্রেতার লোককে সতর্ক ওয়! চাই। প্রত্যেক 

সোরার বস্তা কাটিয়া তাধার ভিতর ৫োম! মারিয়। যে মাণ বাহির হইবে, 
তাহা বৃহৎ সরার এক সরা। সেই এক সর! মাল বেশ কারম্না উল্টাইয়। 

পাল্টাইয়। এক মুন্তি করিয়! ওজন সরকারের পার্্স্থিত একটী নূতন বস্তাতে 
ফেলিতে হুইবে,--এই রূপে যত বস্তা ওজন হুইবে, প্রত্যেক বস্তায় বোমা 

মারিয়া সেইরপ প্রত্যেক মুষ্টি মাল সেই নূতন বস্তায় ফেলিতে হুইবে। 
তাহার,পর ওজন শেষ হইয়। গেলে, সেই পুজীকৃত নমুনা বণ্ড। খুলিয়া,-_তাহা 
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হইতে ছুটা ছুটা করিয়া মাঁশ নমুনার ঝোতল মধ্যে পুরিয়া তাহা শীল করিয়া 

আফিসে ওঞ্জন সরকার লইয়া! যাইবে; সেখান হইতে "ডাক্তার আর স্বট- 

টমশন কোম্পানীর বাটী পাঠাইক্স! দিতে হইবে । খাদ ঠিক হইলে, দর ঠিক 

মত চুকিধে ; বেশী হইলে, পুর্ধোক্ত রূগে বাট] বাদ দিয়া চুকিবে। খাদের 

নিমিভু কিছু টাক! হাতেঞ্সাধিয়া),-.কতক অংশ টাক। ব্যবসায়ী ক্রেতার নিকট 

হইতে পাইয়া থাকে ।. তাহার পর খাদ কষার খল আপিণে, হিসাব শোধ হইবে । 

প্রতোক বস্তার টেয়ার-৩1* সওয়া তিন পাউও বাদ যাইবে) তবে কানপুত্রী 

টিমে বা পশ্চিমে আমদানীর পরিস্কত সোরাপ বণ্ডায় বোম! মারিবার রীতি 

শাই। বস্তা কাটিয়া হাঙে তুলিয়া নমুনা দিবে। কেবল মাত্র কলিকাতার 

৫ মণ খাদের মালে বোম! মারিতে হইবে । ব্যাপারার বস্তা ওজন হইলেই 

ভহক্ষাণাৎ নিজের চট ধির়া নিজের মার্কা মারিয়া চাল্সান দ্রিবে। গ্যারান্টি 

বা দায়িত্বের কাজ সচরাচর এই প্রকারে নির্বাহ হয়। বিলাতী পোতযোগে 

রপ্তানীর কাজ+(9119/1520) এই প্রকারে সাঙ্গ হয়। 
তবে যে সকল মাল চায়ন। পিনাং শিঙ্গাপুর গ্রভৃতি অঞ্চলে যার, তাহ! 

অন্ত প্রকার-+ফরাক্কাবাদ সোরা, লার্শগঞ্জ সোরা খুব কলমদার হুইলে,_-এবং 

খুব দানা রং হইলে, সে সকণ মাল খুব উচ্চ দগ্গে বিন! দািত্বে বিক্রীত হয়। 

কোন বিপাতী বাবসায়ী সে সকল কাজ করেন নাঃ তৰে ন।খোদারেরা সে সকল। 

কাজ করিয়! থাকেন। 

সাধারণতঃ সেপেম্বর মান হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই চার মাস" 

বিশাতের বাজারে কিছু অধিক মাপ যায়। এই সময়ে সকল বৎসর সোরার 

বার বেশ তেজী হয়। বিলাী বাবপায়ীরা এই সময়ে কিছু আউতি । 

সওদার মনোযোগী হন। 

সোরা বার মাস আসে । বার মাসই ইহার কাজ কণ্ম চলে? পুর্বে এই 
সোরার ব্যবসায় বেশ লাভজনক. অতীব স্থখের ছিল। এবং ইহার কল্যাণে:' 

অনেকে সঙ্গতি সম্পন্ন হুইয়! গিয়াছেন। মহাত্মা রাষটাদ ক্ষেত্রী-_যঠীচরণ দা 
ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রভৃতি অনেক অনেক মহাত্মা এই সোরার ব্যবসায়ে লক্ষপত 
হইয়া গিয়াছেন। 

এখন আর সে দিন নাই। সে সকল ব্যবসায়ীও নাই।. পুর্বে সোরা 
হইতে লবণ উতৎপর হইত। যে সকল সোরার ক্ষারী লবণ এক্ষণে ফেলা যায়, 

আগে তাহা হইতেই দেশীয় লবণ গ্রস্ত হইত। বিলা্তী লবণের কাটতি ₹ 
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হইতে দেখির়া,--বর্তমান ভারতগবর্ণমেন্ট তাহার উপর শুহ্ধ স্থাপন করিয়াছেন । 
স্থড়রং আর কেহ লবণ তৈয়ারী করে না) সে সকলগাদ! গুদা সোরার 
ক্ষান্ী লবণ এক্ষণে নিজের পয়স! ব্যয় করিয়া, গঙ্গার জলে ফেলি! দিে 

হয়। এখন ব্যবসায়ের লঙ্্মীত্রী এমনি ! 
পু । রী প্রসাদদাস দত। 

আখ মাড়া কল।. 

কণিকাতান়্ পাচ প্রকারের আখ মাড়া যন্ত্রবা আধ হইতে রস বাহির 
কৃরিবা কল ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। পরন্ধ এঁ পাঁচ গ্রকার কল কোথায় 

পাওয়। যায়, অপিচ উহাদের মূল্য কত, এবং কোন কলে কত ইক্ষু দ্রিলে, 
তাহা হইতে কত ক্স পাওয়া যায়, ইহার পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রদত্ত হুইন্ত,- 
১ম, গ্রকার--ডেথ কোম্পানীর আবিষ্কৃত কল, ইহা ৪.জন লোকে 

(হম্তদ্বারা চালাইয়া, এক ঘণ্টায় ছয় মর্ণ ত্রিশ সের ইক্ষু হইতে ৩/* মণ রস 
[বাহির করিতে পারে। দাম ৮০. টাক?। 

এ হয় প্রকার,স্-ক্যাপ্টোয়েল কোম্পানির আবিষ্কৃত কল, ইহাঁকেও ৪ জনে 
'পরিচাণিত করিয়া, এক ঘণ্টায় পাঁচ মণ চৌত্রিশ সের ইক্ষু হইতে তিন মণ 
আটাশ সের রস বাহির করিতে পারে। দাম ৭*_. টাকা । 

ৃ ৩য় প্রকার,_বরণ কোম্পানীর উদ্ভাবিত কল? দাম ৮*.. টাক, 

ইহাকেও ৪ জন লোক ত্বার৷ পরিচালিত করির!, এক ঘণ্টায় চারি মণ ছাব্িশ 
টের ইক্ষু হইতে ছুই মণ সাড়ে পইত্রিশ দের রস পাওয়। গিয়াছে । 
) গর্থ প্রকার,_( ক ) টমসন কোম্পানীর ছুই প্রকার ইক্ষু মাড়া কল 

্রস্তত করিয়াছেন। ইহাদের এক প্রকার কল বলদের সাহায্যে পরিচালিত 
হর, পরত এই কলে এক ঘণ্টার মধ্যে ৬ মণ ২২ সের ইক্ষু পিষিয়া! চারি মণ 
ছে তের সের রপ পাওয়া গিয়াছে । ইহার দাম ৮*- টাক1। পরন্ধ”. 

-ঞম্. প্রকার, খ) উহ্থীদের অন্তবিধ আখ মাড়া কল, যাহ! চারি জন 

বের দ্বার! পরিচালিত হয়? তাহাতেও এক ঘণ্টায় ৮ মণ ৭ সের ইক্ষু 

পি ৬ মণ ১০ সের রস পাওয়। গিয়াছে । এ কলের দামও ৮* ২. টাকা | 
অধিকন্জ উত্ত €টী কলে ,প্রত্যেকটিতে ১৮ দের ইক্ষু মাড়িয় যে রস 

খু গিয়াছে, তাহার তালিকা পর পৃষ্ঠার জ্টব্য। 



চৈত্র, ১৩০৮।] আলফেড নোবেল। ৪ধ 
(১) ডেথ কোং /৮1/*5 (২) ক্যাপ্টোয়েল কোং) ৮ (৩) বরণ 

কোং ১৭? (৪) মনন কোং প্রথম প্রকার ( মানুষ ছারা )1১1/৯ 3 (৫) 
তাহাদের দ্বিতীয় প্রকায় ( বলদ দ্বার! ) প্রাপ্ত ।১৭/% ; খলমেয়ই ফল ভাল। 

নসালক্রেড। নোবেল | 

আলফ্রেড ৰার্ণার্ড নোবেল নঞ্জওয়ের ভিড? ইউকহলম নগয়ে অঙ্গ গ্রহণ 
কয়েন (২১শে অক্টোবর ১৮৩৩)। সাহার পিত ইমাহুয়েল নোবেল 

২» বৎসর ধরিয়া সেন্টপি্টারসবর্গে জাহাজ প্রস্তুতির কলকারখান! চারহিকা- 
ছিলেন। ক্রিমীর় যুদ্ধের পর কুষীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাবে নীগ্। নদী তীরে 
কল কারখানা কমিয্ন। পড়িলে, ইমানুয়েল নোবেন্ত ১৮৫৯ অৰে রুষীয়ার 
কারবার তুলিয়। দিয়া, ছকহুলমে ফিরির!* আইসেন এবং তথান় পুতর্দিগের 
সহারতায় বাঁকুদ, গনকটন প্রভৃতি নানা! প্রকার এক্সপ্লোসিভ.স (301081758) 

অর্থাৎ প্রবল বিদারণ-ক্ষম দ্রব্জাত সম্বন্ধে পরীক্ষাবিধান ও নুতন তথ্য 
আবিষণার সম্বন্ধে চেষ্টা করিতে থাকেন। 

তখন পর্যস্ত যুদ্ধকার্ষে ব! ইঞ্জিনিয়ারের কার্ষে বাকদেরই ব্যবহার হইত। 
ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ফরাসী দেশে নাইট্রোগ্লিসিরিণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
কিন্ত উহার প্রস্ততকার্ধ্য ও রক্ষণ এত বিপজ্জনক ছিল যে, তখন হি কোন 

কার্ধো ব্যবহার হইতে পারিত না। 
১৮৬১ অবে ইমান্ুয়েল নোবেল নাইট্রে!-মলিসিরিণের সহিত পর দ্রব্য 

মিলাইয়! উহা কার্যে লাগাইতে পারা সম্ভবপর করিয়! তুলিলেন। ১৮৬৩ অবে 
আলফ্রেড নোবেল নাইট্রোমিসিরিণ ও বানদের সিশ্রণে প্রন্তত ভ্রবোর পেটেন্ট 
( উদ্ভাবিত উপায়ে প্রস্ততির একচেটিয়া ) লইলেন। কিন্ত তখনও 'কারখানায় 
সর্বদা ছূর্ঘটনা হইভ। একবার ব্রসেল্দে উহাদের কর্মাধ্যক্চ ও নয় জন 
লোক এবং সমস্ত কারখান! উড়িয়া যা়। আলফ্রেডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপর 
একস্বলের হুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ইংলগ্ডের নিউকাদল নগরে নাইটে)গ্নি. 
সিরিণের কারখান। হঠাৎ নষ্ট হওয়া! উপলক্ষে শেরিফের মৃত্যু হয়।- এই 
সময়ে অনেক ইয়ুয়োপীয় রাজ্যেই এই নূতন “এক্স প্লোপিভ* ব্যবহারের বিরদ্ধে : 

আইন করিবার কথা উঠে। ১৮৬৭ অন্বে আলফ্রেড নোবেল “্ডাইনামাইট”, 

আবিষ্কার করিয়া পেটেন্ট (প্রস্থতির একচেটিয়ার আবিষ্কার স্থির) করিলেন 



7৪৮. মহাজনবন্ধু। [২য়বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 
: ডাইনামাইটের প্রধান উপকরণ নাইট্নোমিসিরিণ । কিন্তু উহ! কিসেলম্বর 

শাক ভ্রব্যের সহিত এরপে মিশ্রিত, ষে উত্তাপ উহা! ফাটে না, জলে। 

হওয়ার খারাপ হয় না। পাছাড় ফাটাইয়। সাধারণ ব্াস্ত। করা, টনেল 

(ন্ুড়ক্গ ) করা, খনির কার্য কর, জলমগ্র পাহাড় উড়াইয়া দিয়া» বন্দর 
নকলের পথ নিরাপদ কর।, প্রভৃতি সহন্র লোকছিতকর কার্ধ্যে ডাইনামাইট 

অবিলঙ্গে ব্যবন্ৃত' হইল। ফলতঃ গিরিবিদারণে নরওয়ের প্রাচীন. দেব 
"্ধরের মুদগর”* ৰা আমাদের “ইন্দ্রের বজ্র” ্তায় এখন ভাইনামাইট কাধ্য 

করিতেছে। ১৮৭৬ অন্দে নোবেল ডাইনামাইট প্রস্তুতি সম্বন্ধে আরও একটু 
উন্নতি করিগ! “জিলাটিনস্ নাইটোগ্লিসিক্রিণের” পেটেপ্ট লইলেন । ১৩ 

বৎসর পরে নোবেল ব্যালিস্টাইট প্রস্তত করেন। 
মিলিনাইট ( ফরাসীদের ) লিডাইট (ইংরাজদের) প্রভৃতি ধুমহীন বারুদের 

_আবিষ্কৃতি এই" ন্যালিস্টাইট হইতে আরম্ভ হইয়া, আধুনিক যুদ্ধ ব্যাপারের 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়! ফেলিয়াছে। নোবেল কখন প্যারিসে কখন 
ইটালিতে কথন নরওয়েতে থাকিতেন ; অনেক দেশেই ঠাহার ডাই নামাইটের 

কারখানা । এই ভীষণ বিদারণ-ক্ষম দ্রব্য প্রস্কতিতে ১২ হাজার লোক দিন 
রাত তাহার কারখান। সকলে কাধ্য করিতেছিল-_ডাইনামাইটের ব্যবহার 

এতই বাড়িতেছে। নোবেল কর্মচারী ও শ্রমজীবীদিগকে এরূপে বেতন 
দিতেন ও যত্ব করিতেন যে, ধন্দ্রঘটের লীলাভূমি ইমুরোপখণ্ডে ২* বৎসর 

মধ্যে তাহার কারখানায় লোকদের মধ্যে কথন ধন্মঘট হব নাই। নোবেলের 

গৃহস্থালী করিবার সমস্গ ছিল না । কারথান1 ও পরীক্ষাধান গৃহেই তাহার 
সময় বাইত । মধো মধ্যে শেষাবস্থায় কাব্যপাঠ করিয়া আনপন্দানুভব করি- 

তেন'মাঝ। তিনি বিবাহ করেন নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাবে তীহার মাতার ৮৬ বৎসর 
বসে ১৫ হয় প্র কাল না মাতৃভন্তিই নোবেলের গার্হস্থ্য জীবনের 

একমান্ধ চিহ্ন ছিল। ১৮৯১ অবে ৬৩ বৎসর বয়সে ইট।লীর সানবিছে! নগরে 

আলসফ্রেড নোবেলের মৃত্যু হয়। 

: নোবেলের ভ্রা! লুইস বাকু নগরের কেরোঁিন ক্ষেত্রে বাবলাক্ছে নিযুক্ত 
ছিলেন। 

: "ভীষণ ধান পদার্থেই যেন এই বংশের নন্দ বোধ। উহাদের পিতা 

এক-সময়ে' ধীর গবর্ণমেণ্টের জন্ত টরপিডে! নামক সামুত্রিক বুদ্ধের অস্ত 
প্রস্থ করিতেন। (ক্রমশঃ) 



মহাজনবন্ধ মাসিক-পত্র ৷ 

২য় খও, ৩য় সংখ্যা । বৈশাখ ১৩৯৯ সাল। 

শূর্করা-বিজ্ঞান। 
(শলেখক- পীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যাত 8৫, 4, 04. 8 2. 0১ 

212 [ও 17, &, 5১) 5 

নবম অধ্যায়--চাষের নিয়ম প্রবন্ধের শেষ অংশ। 
৮২ ্প্পশী শী? 

বর্ষা পড়িকা গেলে জমিতে জল ন! দীঠার়, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! 

কর্তব্য । বর্ধার মধ্যে গাছ 8৫ হাত উচ্চ হুইয়! গেলে পাতা দ্বার! 

ইক্ষুদণ্ডগুলি আবৃত কনিয়| বীধিয়! দেওয়া কর্তব্য। পক ও শুধপত্রগুলি 

"মোচড়”* দিয়া নমিত করিয়া, ইন্ষু্ণঞ্জের উপর জড়াইয়া বাধিতে হগ্গ। 
যতদূর নিন হইতে বাধা আরম্ভ করিতে, পারা যান, ততই ভাল। 
গাছগুপি দাধা ভরি হইক়া! পড়িয়া না যায় একার্ণ তিন চারিটী গাছ 
উপরিভাগে একত্র করিগ্রা বাধিয়া দেওয়া কর্তব্য। শ্রাবণ মাসে বাধাই 

আরম্ত করিয়! ভাদ্র মানে শেষ করিতে না করিতে আবার দেখ! 

ঘাইবে, আর একবার গাছগুলিতে পাত। জড়ান ও বাধন আবশ্যক হইয়াছে । 
প্হাণ্টার ছে!” হুইবার ব্যবহার করিতে পার্িলে আর পৃথক করিয়! 

ফোদালী দ্বার! গাছের গোড়ায় মাটা চাপাইক়্! দিবার আবশ্তক করিবে 
না। ক্বান্তন। চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসে জমী ভূবাইয়! তিন বার 
ঘর্দি জল দেওয়া ,হয়, তাহ! হুইলে প্রত্যেক ৰারে জল দিবার এক সপ্তাহ 
পরেই হাণ্টার হো ব্যবহার “করা চলিতে পার়ে। গাছগুলি ছুই ফুট উচ্চ 
হইয়া গেলে উহার মধ দিয়! গরু চাঁলাইয়! হান্টার হো! ব্যবহার :বর! 
অসম্ভব হুইন্প] পড়ে। হুইবার বা তিনঘার উক্ত যন্ত্র ব্যবহাত্ব: করিবার 

পরে যদি জমি নরম অথচ কর্দমময় নহে, এরূপ ভাষে পাওয়া! ঘায়, তাহা 
হইলে প্হাতে চালান হো” ব্যবহার করা চলিতে পান্ে। ঘর্দি ফলম 

লাগাইঘার এক মাল পরে দেখা যায় ঘে, জমিতে খাস জন্মিয় গিত্াছে, তাহ? 
হইলে হান্টার.হে! বা হাতে চালান-ছে! ব্যবহার না করিয়া খুসি বা 

_নিড়ানি ঘর! ক্ষেত্র নিড়াইয়! পরিফার কর! আবশ্যক । পরে গাছগুলি ভাল 
করিক্সা বাহির ছইলে, সাদ দিয়! জুল সেচন পূর্বক একবার হাণ্টার-হে! 



8. '... *. “অহাজনবন্ধু। [২য় খও্, ওর সংখ্যা। 

ব্যবহার করিবার পর যখন গাছগুলি এক হাত উচ্চ হইয়া যাইবে, তখন 

খর একবার জল দিবার পরে হবপ্টার-হো! চালাইলে, গাছের গোড়ায় ছুইবার 
মাটী চাপান হইয়া যাইবে। ইহার পরে পরতো বার«জলসেচনের পরে 

[একবার করিয়া হাতে চালান হে ব্যবহার ক উচিত। ৰিলাতি নিয়মে 

বদি ছয়ফুট অস্তর ছুইখানি করিয়া কলম এক হাত ব্যবধানে "লাগান 
: হয়, তাহা! হইলে শেষ পর্যস্ত ক্ষেত্রের মধ্য* দিয়া বলদসংযুক্ত হাণ্টার-হো 

চালান যাইতে পারে। শ্রাবণ মাস হইতে আর্িন মাস পধ্যস্ত হইবার 

পাত! বাধিয়! দিবার পরে, মাধ মাস অবধি আর কিছু করিবার আব- 

শাক করে না। তবে আশ্বিন মাসেই বদি বর্ষা শেষ হইর! যায়, তাহা 

হইলে কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌব মাসের মধ্যে ছুইবার জলসেচন ও ছুই 

ধার *কোদালি* হ্বারাঁজমি উষ্কান আবশ্যক হইতে পারে। ক্ষেত্রের মধ্যে 

শাসিত অবস্থায় জানেক ইঙ্ষু থাকবার কারণ বর্ষাক্টে “হো” চালানর পক্ষে 

বাধা জন্মে। জমির আবস্থা.. বুঝি জল সেচনের খ্যিবস্থা করা" আবশ্যক । 

আাথ মাসে যখন সমস্ত পাতা শুকাইয়া আসিয়াছে, দেখা যাইবে, তখন 

গাছ কাট! আরম্ত হইবে। গাছের তেজ আছে এবং জমিও সিক্ত রহিয়াছে, 

এরূপ অবস্থা দুষ্ট হইলে, মাঘ মাসে আথ কাটা আরম্ভ না করিয়! ফাল্গুন 
মাসে আরম কর! ভাল। সাহেবরা মে যে দেশে ইক্ষুর চাষ করিয়! 
খাকেন, সেই সেই দেশে আখকাটা আরম্ভ করিবার পূর্বেই আখের মাথা 
খুলি কাটিয়া দিবার € €01001/5) নিয়ম আছে। ইহাতে ইন্ুদণ্ডে শর্করার 

ভাগ অধিক হয় এবং উপরিভাগস্থ অন্কুরগুলি গাছে থাকিয়াই ্রশ্কু্ টিত 
ক্ইবার উপক্রম হয়। এইরূপ উপরিভাগস্থ ইক্ষুদণ্ড হুইতেই সর্বাপেক্ষা 

স্তাল কলম হত্ন। এক বিঘা জমির আখ. কাটতে ও ঝুড়িতে ছুই জন 
লোকের দশদিন লাগে, অথবা! ২* জন লোক“এক দিনে এই কার্ধ্য 
মাথা করিতে 'পারে। কোদ্ছালি দ্বারা জমি ঘ্ব'সিয়। আখ কাট! উচিত। 
ইহাতে হুইাট উপকার আছে; ১ম_-বত অধিক পরিমাণ ইক্ষু কাটিয়া 
১ঈইতে পারা যায়, ততই ভাল। ২য়-_““মুঁড়াকাটা” বা “দিমারা” করি! 

আখ কাটি! লইতে পাঁরিলে সেই গোড়া হইতে অধিক তেজে গাছ 
বাহির হয়। যদি একই গোড়া হইতে ৩1৪ বৎসর ইক্ষু জন্মান হুর, তাহ 
৫ বতদুর সন্তব গোড়া! ঘে'সিয়া ইক্ষু কাটা আবশ্যক । | 

1: ইস্গবর্ীগুলি কাটিয়া ও ঝুড়িয়। পরিষ্কারভাবে লইর়! আসিয়া সি 
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কার্য আরম্ভ করিতে হয়। এক বিখা জমির আখ মাড়িতে এদেশে ঢারি 

হইতে আট দিবস লাগিযর! থাকে । 'ছুই জোড়া বলদ, একট! চারি রোলার 

বেহিয়া মিল, গ্যেটাকতক কলসী বা টিন, গোটাকতক ঝাঁজরি, ছইখান! 

বড় কড়া, ছইট1 উকৃর়্িমাল1, ছুইট! না, খানিক চুণ, এক বোতল ফম্ফ- 

রিক এসিড, ক্য়েকখানা লিটমস পেপার ও' একটা! তাত আচ্ছাদিত তাঁপ- 

মান বন (৩০০ ডিগ্রী অবধি ত্প দেখ! যায় এরূপ তাপমান যন্ত্র), এই কয়েকটা 
সামগ্রী সংগ্রহ করিয়! আঁখমাড়াই আরম্ভ করিতে হয়। চারি রোলার 

বেহিয়া মিল প্রায় সমস্ত দিবস ( অর্থাৎ নয় ঘণ্টা!) চালাইলে কেবলমাত্র 
২৫ মণ ইক্ষু মাড়াই করিতে পারা যায়। ২৫ মণ ইক্ষু হইতে ১৫1১৬ 

মণ আন্দাজ রস নির্গত হয় এবং এই রস হইতে ২০ মণ আনাজ গুড় 
প্রস্তত হইতে পারে। সমস্ত দিবস উনান জলিতে থাকিলে ৫ ফুট ব্যাসের 

কড়া হইচ্ডে চারি বারে ২।* মণ গুড় নুমিবে, অপর. ছইখানি কড়! ব্যব- 
হার করিঝে ৬৭ ঘণ্টায় ২॥* মণ গুড় নামাইতে পার যায়। ছয় ফুট 

ব্যাসের কড়া হইত প্রত্যহ ৩০ মণ গুড় নামান যায়। লোহার কড়া! 
অপেক্ষা মৃত্তিক!-পাত্রে করিয়! রস জাল দিলে গুড় অপেক্ষাকৃত পরিফার 
হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তম উপাক় এনুমিনিয়ম কড়ায় গুড় জাল দেওয়া। 

মান্দ্রাজ ত্ধুল অব আর্টনএ এলুমিনিয়মের নাদ, কড়া এবং ঝাঁজরি কিনিতে 
পাওয়! যায়। পরস্ত আঞজকাল কলিকাতার মুর্গীহাটাস্থ দোকানদারদিগকে 

অর্ডার দিলে এ সব পাত্র পাওয়া যায়; পরস্ত ঝাজর1 এবং কড়া অনেক 

দিন হইতে কলিকাতা আসিয়াছে । বৃহদায়তনে কার্য করিতে হইলে 

বেহিয়ামিল ব্যবহার করাও ঠিক নহে। এককালীন ৬** শত বিঘা. ইক্ষু 

লাগাইক় ছুই মাসের মধ্যে এই ইক্ষু মাড়াই করিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে 

হইলে উ্রীম এপ্রিন, হরিজন্টাল রোলার মিল, ও ভেকুয়াম প্যান ব্যবহার 

কর আবশ্যক । টিম এ্রিন কিনিতে ১৫।১৬ হাজার টাকা ব্যয় হ্য়। 
পরস্ত শ শত বিঘ! ইক্ষুর আবাদের অন্ত অন্তান্ত সরঞ্জাম কিনিতেও : ৫1৬ 

হাজার টাকা ব্যয় হয়। এই সকল সরঞ্জাম বার্দিন সহরের সাঙ্গার 
হাউসার এঞ্রিনীয়ারিং কোম্পানীর কারখামার প্রস্তত হয়। বেহিয়্ামিলে 
এককালীন ৩৪ গাছামাত্র ইক্ষু পেধিত হইয়া থাকে । এই কলের রোলার - 

থুলির ব্যাস ৬ বা ৯ ইঞ্চি। হরিজণ্টাল রোলার মিলের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট 
এবং প্রত্যেক রোলারের বার প্রায় ৩৭ ইঞফি। .৪০. হসপ|ওয়ায় এজিনে 



৫২. মহাজনবন্ধু। [২য় খণ্ড ওয় সংখ্যা । 

এই যোলার মিল চালাইতে পারিলে প্রত্যহ ৩ হাজার 'মণ ইক্ষু হইতে 
৩০৯ শত মণ গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। পরস্ধ ছুই মাসের মধ্যেই ৬** 
শত বিঘাস্থ ইক্ষু অনায়াসে মাড়িয়! তদ্বার! গুড় প্রস্তুত হইতে প্রারে। 
ৃ ্ ] | ক্রমশঃ । 
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১৮৩৫ থৃষ্টাকে ভারতে টাক! প্রান্তের জন টাকশাল বসাইবার সংকল্প 
করা হুয়। তৎপরে € বসব মধ্যেই টাকশালের বাটা নির্মাণ এবং উহার 
কল ইত্যাদি আনিয়! ফেলা হয়। ১৮৪৯ খুষ্টার্খ হুইতে উহাতে টাক! 
চালাই আরম্ভ হ্য়। তৎপরে ভারতে পর পর তিনটি টাকশাল খোল! হয়। 

প্রথমটী কলিকাতার, দবিতীয়টী বোন্বাই এবং তৃতীয়টা মান্রাজপ্রদেশে ৷ উপস্থিত 
হুইটা টাকশাল আছে। মান্জ্রাজেরটা ১৮৬২ খুষ্টাব হইতে বদ্ধ রহিয়াছে 

১৮৪০ খুষ্টাবধে সর্বপ্রথম. যখন এদেশের টাকশালে টাক ঢালাই হয়, 
তখন এদেশ ইষ্ট ইও্ডয়ান কোম্পানীর শাসনাধিকারে ছিল। তবে এখন 
ষৈমন ভারত গব্ণমেণ্ট বাহাহুরের শাবনাধিকারভুক্ত, এইরূপ মাত্র। নচেৎ 

সে সমন ইংলগ্ডের শাসনভার মহারানীর, তাই ইঞ& ইত্ডিয়ান কোম্পানীর 
গমমলেও ভারতের টাকায় মহারাণীর মুখ অঙ্কিত ছিল। এই প্রতিমুক্তিতে 
মছারাণীর- মন্তকে মুকুট নাই, কেবল খোপা বাধ! চুল এবং মুখ হইতে গল! 

পর্যস্ত আছে। সাধারণতঃ এই টাকাকে প্বড়কলের টাক!” বলে। ইহার 
শবও এখনকার টাকাপেক্ষা অন্ত সুরের । ১৮৪০--৬১ খুষ্টা পধ্যস্ত এই 

টাক! প্রস্তুত হয়। এখনও এই টাক। অনেক দেখা যায়। এক শত মুক্তা 
গণনা! করিতে অন্ততঃ ৮১০ট1 পাওয়া যার। পূর্ববে এই টাঁকাই ছিব; 
কিন্ত ১৮৫২ খৃষ্টাব্ধ হইতে এই টাকার অন্ত একটি সংস্করণ বাহির কর! হয়। 

ইহারও সুপ্তি অবিকল প্বড়কলের” টাকার মত, কিন্তু ইহ! দেখিতে একটু 
ছোট আকারের মাত্র। অধিকমস্ত এই টাকাঁ এখন আর প্রায় দেখা যায় না। 

'পরন্ত.গতর্ণমেন্ট বাহাছুরের করেছি অফিসে এই দ্বিবিধ টাকা অনেক ধরিয়া 
উহ! গালাইক়! নৃতন আকৃতি করিয়! দেওয়া হইয়াছে। এখনও ইহা ধরা 
হুক, অর্থাৎ করেম্সিতে ইহ! গেলে, তথা! হইতে বাজারে ইহাদের আগ 
ছাড়া হর ন। ভবে বড়কলের নূতন সংস্করণ বত কুড়ান হইয়া গিয়াছে, প্রন্কত 
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পক্ষে “বড়কলের” টাক! এখনও তত কুড়ান হন্ন নাই, তাই অদ্যাপি 
ইহা! কুড়ান হইতেছে। পরস্ত বাজারে ও বড়বড় ধনী লোকের! ইহা! বাছিয়। 
লয়েন না, তাহাও দখা যায়। 

যাহা হউক, ১৮৫৮ খুষ্টাবব-হইতে ইষ্ট ইত্ডিয়ান কোম্পানীর নিকট হইতে. 
মহারাণী নিজ হ্তে ভারত-শাসনভার গ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে 
রাজ্য সম্বন্ধে উক্ত পরিবর্তনের অন্ত* টাকার ছাঁপও পরিবর্তন কর! হয়, অর্থাৎ 
১৮৬২ খৃষ্টাকে টাকার “ভাইস” বদলাইয়া দেওয়া হয়, এবার হইতে 

মহারাণীর সমুক্ুট-মন্তকযুক্ত "টাক! কর! ছুয়। বর্তমান সময়ে আমর! যে টাক! 
ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই এই টাকা ৮ পরস্ত এ টাকার গাতরে 
“কুইন ভিক্টোরিয়।” বলিয়া লেখা আছে। 

এখানে আর একটি কথা আছে। আমর! যেমন প্রত্যহ তারিখ 
ব্যবহার হ্ছরি/ বৎসরের শেষ হইলে, নূতন বৎসর গণনা করি, পূর্বে 
টাকশালে কিন্ত এ নিয়ম ছিল না) অর্থাৎ টাকার ভাইস প্রতিলন 
বদলাইয়! দেওয়া হইত না। এইজন্ত ১৮৪ খৃষ্টাব হইতে ১৮৬১, খুষ্টাব্ব পথ্যস্ত 
যে টাক! ঢালাই হইয়াছে, উহার গাত্রে ১৮৪ থুষ্টাবই লেখা হুইয়াছে। 
তাহার পর ১৮৬২ খুষ্টাবকে খন ডাইম পরিবর্তন করা হইল, তখন 
হইতে ১৮৭৬ খুষ্টাব্ব পর্য্স্ত যে টাক! প্রস্তত হইয়াছিল, উহার গান্রে 
১৮৬২ খুষ্টাবই লেখা হইয়াছে । এ নিয়ম কিন্তু ১৮৭৪ খষ্টাৰ্ হইতে 
উঠাইয়। দেওয়া হয়, অর্থাৎ এই সন হইতে টাকার গাত্রে প্রস্তুতির সন 
প্রতি বর্ষ লিখিবার পদ্ধতি কর! হুয়। 

তাহার পর, ১৮৭৭ খৃষ্টান্যে মহারাদী সম্রান্জী হয়েন। এরই বৎসর 
আবার টাঁকার প্ডাইস” বদলাইয়া দেওয়! হয়। এবার টাকার আরুতির 
বিশেষ কিছু পরিবর্তন কর! হয় নাই। কেবল কয়েকটি টাইপমান্ 

অর্থাৎ “কুইনভিক্টোরিয়া” লেখার পরিবর্তে “এন্প্রেস ভি্টোরিয়!” লেখা হয়। 
এই টাকাই বাজারে এখন প্রচুর পরিমাণে চলিতেছে । 

১৮৯৪ হইতে ৯৬ সালে ভারতে ছইটী টাকশালের কার্য স্ীতিমত চলিয়া 
ছিল। ১৮৯৫ সাল হইতে স্থবর্ণ-সুদ্রার প্রচলন করিবার জন্ত গবর্ণষেন্ট বাহাছর 
চেষ্ঠা করিতে থাকেন । এই চেষ্টা আর একবার ১৬৬০ থুষ্ঠাবে -হুইয়্াছিল। 
হাহা হউক, ১৮৯৭ হইতে ১৮৯৮ সালে টাকশালে কাধ্য অল্প হয়। ১৮৯৯ 

শাদে টাক! প্রন্তত আঘে! হয় নাই। ১৯০১ সালে কলিকাতায় ভুবর্ণ-সুদ্ত! 



গোষ্টাপিস বিভাগ হইতে. চালান হয়। উপস্থিত শুনা যাইতেছে, পোই1- 

পিন: হইতে গিনি দেওয়া বন্ধ,হ্ইয়াছে, কিন্ত করেন্দি খোলা আছে। 
পরমস্ত ১৯** সালের টাক! প্ররস্ততের হিসাব গতবর্ষের অগ্রহায়ণ মাসের 

শমহাজনবন্ধুতে বল! হইয়াছে । অনেকে অনুমান, ক্রেন, ভারতের টাকশাল 
গুলি. হইতে য়ে টাকা এ পধ্যস্ত প্রস্তত হইয়াছে, উহার মধ্যে ৩৫& কোটি 

টাক! ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়। আছে। « বাকী অনেক টাকা গহন! 
প্রস্তত হইয়াছে এবং বিদেশে চলিয়। গিয়াছে । 

: সাধারণ প্রজার! রূপা! দিলে, ট্রাকশালে টাক! করিয়া দেওয়৷ হয় না। 
কিন্ত মিত্র বা করদরাজেরে রাজার! টাকশালের খরচা এবং রূপা দিলে 
টাক! গ্রস্তত কারয়! দিবার নিয়ম আছে। “জয়পুর” পবিকানীর” টের 

উ।/কাও টাকশালে গ্রস্তত হয়। কিন্তু এ সকল দেশের টাকাতেই “মহারাণীর 

প্রতিমূত্তির” ছাপ একদিকে থাকে এবং উপ্টাদিকে ই্রেটের নাম লেখা এবং 
তাহাদের ভীষায় এক টাক বলিয়। লেখ! থাকে। 

ভারতের. টাকপাল হইবার পুর্বে চতুর্থ উইলিখমের রতি 
টাকা এদেশে আমিত। এখনও এ টাকা ২১৯ সাধারণ টাকার সঙ্গে 

পাওয়া যায়। পরন্ত পূর্বে টাব্ধর ধারে কাকর. কাটার নিয়ম ছিল না। 
তখন পয়সার মত ধার ছিল। কিন্তু জুয়াচোয়েরা৷ উহ! চাচিয়া! রৌপ্য 
বাহির করিয়া লইভ বলিয়া, বিলাতের প্রসিদ্ধ গণিতবেত্ত। সার আইজক 

নিউটন সর্ব প্রথম ধার কাট! টাকার প্রচলন করেন। টাকশালে টাকা 

প্রস্ততের সময় প্রতি টাকার প্রা পাঁচ পয়সা খাদ দেওয়! হয় অর্থাৎ অন্ত 

ধাতু এবং শুন! যায়, কিছু বালুকা মিশ্রিত করিরা দেওয়া হয়। নচেৎ 

 শ্বাটিরপার টাক! শঘ হম্ড়াইয়া যাওয়া সম্ভব । তাই খাদ দিয়! টাকার 
, ধাৎ শক্ত করিয়া! দেওয়1 হুয়। 

মালদহের গুটীপোকা | 

 আথামে রেশমকীটের: তোজ্য তুঁভ পত্রের আবাদ প্রচুর পরিমাণে 
হই: খাকে। প্রথমতাঃ কোয়া ভেদ করিয়া! রেশম. কীট নির্গত: হইয়্াই 

. হীটপুরুধে' লোট লাগিয়া 'যার। . এই. সম্মিলন হইছে ইহাদিগকে বলপুর্বক 



'বৈশাধ, ১৩০৯. ] মালদহেক গুষ্টীপোকা। ৫৫ 

বি্চিত ন! করিলে, ইহার! এইরূপ অবস্থাতেই. প্রাণাত্যয় ঘটাইন্া থাকে। 
পুংকীটকে স্ত্রীকীট হইতে বিধুক্ত করিয়া দুরে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়, এবং 
দযত্বে একটা ভালায় এ স্ত্রীকীট বাখিয়া দিলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ডিথ্ব প্রসৰ 

করে। পক্ষী প্রভৃতি ডি প্রসব করিক়াই যেরূপ তাহার উপর উপবেশন 
পুর্ব্বক তাপ প্র্গন করিতে থাকে, ইহারা সেন্ধপ করে না; বরং ভিম্বগুলিকে 

প্রস্থতি হইতে দুরে রক্ষা কল্পাই অধিকতর নিরাপদ। এইরপে ২৩ দিন 
গত হইতে না হইতেই ত্র সকল ডিম্ব ভেদ করিয়া কৃষ্বর্ণ অতি ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র পোকা! নির্গত হয়। এই পোকা ত্ৎকালে আকারে নেত্রলোম হইতে 
বৃহৎ হইবে না। অতঃপর নৃতন কচি তুঁতপত্র” অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র আকারে 

কর্তন পূর্বক এ সকল পোকার উপরিভাগে ছড়াইর1 দিলে উহার! তাহ! 
ভক্ষণ করিয়। ক্রমে পুষ্ট হইতে খাকে। প্রথম দিন পত্র উপরে ছড়াইয়া 

দিতে হর়্' কিন্তু পরদিন দেখিতে পাওস্ক! যায়, পোকাখুলি সমস্ত উপরে 
উখিত হইগীছে। তখন সধযত্বে তাহাদিগকে , বিভিন্ন স্থানে রক্ষা করিয়া 
ভূক্তাবশিষ্ট পত্রগুরি পরিত্যাগ করতঃ পুনর্বার নৃত্তন পত্র পূর্বোক্ত প্রকারে 
ষুত্র ক্ষুদ্র আকারে কর্তন পূর্বক গোলাকারে কিছু পুরু ভাবে স্থাপন 
করিয়া কীটগুলিকে তাহার উপর রাখিয়া! দিতে হয়। এইরূপে সপ্তাহ 

অতীত হুইলে তাহাদ্দের শরীরের একটা পরিবর্তন উপস্থিত হইয়া থাকে । 

এই সময় ইহার! একদিন আহার ত্যাগ করে এবং দেখিতে অপেক্ষা - 

কৃত শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। 

এই প্রকারে তিনবার পরিবর্তন সাধিত হইলে, আর পত্র কাটিয়া! দিতে 

হয় না। তখন পোকাগুলি সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ হইক্কা যায়। এই অবস্থার 
সপ্তাহ ভীত হইলে ইহার! একবারে আহার পরিত্যাগ করে এবং 

সম্পূর্ণ হ্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ অবস্থাকে পোকা “পরিপকণ” হইয়াছে 
বল! হইয়া থাকে। যে গুলির বর্ণ উক্তরূপ না হয়, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র 

করিয়া খোঁপ বিশিষ্ট ডালায় রাখিয়! দেওয়া হয়। 

অনস্তর এরই সকল কীট অনবরত ঘুরিতে থাকে ও লালা নির্গত 

করিম তন্বার| আপনার্দিগকে আবৃত 'করিতে থাকে । কিছুক্ষণ পরেই 

দেখিতে পাঁওয়! বায়, প্রত্যেক কীট এক একটা বণ কোয- চন 'হইয়াছে। 
পা *কোয়।” বল! যায় । 

এইস্থানে কোক্বাগুলিকে অন্নির উতভাপ না লাগাই! নী গুছ কর! 



৫৬ মহাজনবন্ধু। [২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্টা। 

হুয়। নচেৎ কোবগর্ভ বিদীর্ণ ফরিস্সা পোক! বহির্গিত হইলে আর তাহ! 
হইতে সুত্র প্রস্তত করা যায় 'না। দেখা গিয়াছে, একমণ কোর! শুধ 

হুইলে বার সের ওজনে হইন্গা থাকে। বার সের কোনায় ছুই সের 
মাত্র সুত্র প্রস্তত হয়। | | 

এই জেলার শিবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এই হুত্র দ্বার! ছুদার স্থুদর বস্ত্র 
প্রস্থত হইয়া থাকে। এই কাধ্য বিশেষ 'দাবধান হুইয়! করিতে হয়, 
নচেৎ সবস্ত অর্থব্যর় ও পরিশ্রম বৃথ। হইয়া যায়| 

রেশম কীটের মধ্যে এমন এক 'জাতীয় পোকি! আছে, যাহারা পূর্বোক্ত; 
 ক্ষীটদিগের ন্যায় ঘূর্ণিত হয়" না এবং গন্য কীট নষ্ট করিয়া ফেলে। দেই 
জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত এই জাতীয় কীট বাছিয়া ফেলিতে হয়। 

এখানে রেশমবিদ্যাবিৎ একটি সাহেব আসিয়া রেস পরস্ততকাসীনিগকে 

শিক্ষ। প্রদান করিতেছেন। 

পার্বতীমাথ চক্রবর্তী . 
নালদহ । 

দঁড়র কারখানা । 

আজকাল কলে অনেক প্রকার দড়ি হইতেছে বটে, যদিও কাছি দর়্ি 

কলে হয় বটে, কিন্তু পাটের গাইট বাঁধা দড়ি এবং হুতার বাগিল বাধা 

ঘড়ির কল অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অর্থাৎ উক্ত হুই প্রকার দড়ি কলে 

প্রস্তুত করিলে, কম মজবুত হয়; কারণ কলে পাট ধুনিয়া তুলার হ্যায় 
করার পাটের আশ নষ্ট হয়।, ম্থুতরাং তাহার টান সহিবার শক্তিও 

কমির়া যায়॥। কাজেই কম পোক্ত! হয় বলিয়া, উহ! হস্তে প্রস্তুত করিপে, 

আশ বজার থাকার বিশেষ মজবুত হয়; তাই অদ্যাপি এই শ্রেণীর দড়ির 

কারখানা এদেশীরদিগের হস্তে আছে। | 

ক্ুলিকাতার সন্নিকটে ঘুন্থড়িতে এই শ্রেণীর দড়ির কারখান অনেকগুলি 
আছে।' -পরন্ত যেখানে জানিবেন, পাটের কিম্বা হুতার কল আছে, 

লেই স্থানেই এই শ্রেণীর দড়ির কারখান! অনেক. আছে। কারণ. এই 
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সফল কারখানায় যে দড়ি প্রস্তুত হয়, তাহা কলওয়ালারাই ক্রয় করিয়। 
লইয়া খাকেন। অর্থাৎ কলওয়ালাদের কনট্াক্ট মতই ইহারা এই কার- 
খানায় কাজ কর্ম 'করেন। প্রতিযোগিতা নাই বলিয়া, এ কার্যে প্রায়ই 
লোকসান হয় না। তবে পাটের বাজার পড়িয়া গেলে, অর্থাৎ পাটের 
দ্র কমিলৈ কিমা হৃতার দর কমিলে, ইহাদের, লাভের ইতরবিশেষ 
হুইতে পারে ঃ পাটের দরেঞ্ছড়ির পড়ত বাড়িলে কিছু কিছু ক্ষতিও 

হইতে পারে। অবশ্য এ ক্ষতি যাহার! দেন, তীহারা এই কারখান! 
বড় গোছের করেন। শ্রমজীবাঁধিগের ক্ষুদ্রঃকারখানাক্ম প্রায় ক্ষতি হয় না। 

এই দড়ির কারখানা ১০।২* হাজার টাক1* হইতে ২৭২২ টাকার 

মূলধন লইম্মাও হুইতে পারে। ধাহাদের ১* হাজার ২* হাজার টাকার 
মূলধনের কারবার, তাহারা ১০৯০ শত ২০০ শত লোক খাটাইয়! থাকেন, 

এবং ইহার সমুয়মতে ৫1৭ হাজার বা ততোধিক টাকার পৃট ক্রয় করিয়! 
গুদামে মুক্ত রাখেন, এবং কলওয়াল। সাহেবুর্দিগের নিকট গ্াতিরিঞ্- 

ভাবে কনট্া লইরা থাকেন; কাজেই ইহাদের কারবার বড়ভাবে চলে। 

নচেৎ মাঝারি গোছের ঘড়ির কারখানা ৫১৬* জন শ্রমতীবী লইয়া, 
৫০1৬০ শত টাক! মূলধন লইয়াও চালান ন্যায় । 

দড়ি পাঁকাইবার জন্ত ইহার! পুর্বে এদেশীয় বুগ্চি অনুসারে একপ্রকার 
কল ব্যবহার করিতেন। তাহাকে প্ঘুড়ঘুড়ি” কল বল! হুইত। এখনও 

ইহা সাঁমান্ত ভাবে আছে। পরস্ত এই কলের নানাবিধ সংস্করণ আজ- 
কাল বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে; এবং ইতিমধ্যে কলিকাতাস্থ 
জোসেক্চ এও কোম্পানী প্রভৃতির লৌহ-কারখানায় উক্ত বিলাতী কলের 
অনুরূপ এদেশী কলও প্রস্তত হুইতেছে। যাহা হউক, পূর্বোক্ত বিলাতী 

কলের মূল্য ২*২ টাক! মাত্র এবং দেশী কলের মুল্য আরও অনেক . 

কম। তবে বিলারতী কলের সঙ্গে এদেশী কলের প্রভেদ এই যে, 

বিলাতী কলগুপির সমুদয় অংশ লৌহুনিশ্মিত, পরস্ত দেশী কলগুলির কতক 
'অংশ লৌহময় মাত্র। 

যাহা হউক, উক্ত দড়ি পাকাইবার কলের অবস্থা এই যে, মনে 
করুন, আমর! মাছ ধরিবার যে হুইল ব্যবহার করি, উক্ত হুইলের যে ' 
হাগ্ডেল ঘুরাইয়া, সুতা জড়াইয়্া থাকি, সেই হ্াণ্ডেল যে পৃষ্টে আছে, 
উহার ঝ্গর. পৃষ্ঠে ধ্দি একটা গুপছুচের মত ক্ষুদ্র দণ্ড ছিদ্র করিয়া 

৮ 
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ঘিশ্না, সেই ছিদ্রে পাট বীধিয়! যদি হইলের হাগডেলটা ঘুরাইতে থাকি, 
তাহা হইলে কি হয়? দড়ি গাকাম হইপ্সা হায়। যদিও দড়ি পাকান 
যত মত্তধর! হইলের মত নহে, তবে আমর! উদ্বাহরপন্বরূপ এই ঝলি- 

তেছি যে, উক্ত মত্ভধর| হুইলের পরবর্তী কাল্পণেই দড়ি পাকান বনের 
তৃষটি চইন্বাছে, তাহ! সহজেই ক্মনুষে় । উহার আকৃতি এইক্সপ ১২ * 
টাকার ধারে যেষন কীাকরকাট। দাগ লাছে। এ শ্রেণীর দ্বাগগুলি 

উচ্চে ঘড় করিলে কি হয়? দাতওয়াল! চাক! হয়। এই শ্রেনীর এক 

খাবি রড় চাক চারিপার্থে মানান করিয়। 'অপর চারিখানি অপেক্ষারত 

ছোট ঠাতওয়াল! চাকা, "কৌশলে সাজাইয়! দিলে কি হয়? বড় চাকা- 
খানি ঘৃরাইলে ছোট চারিখানি চার! ঘুরিতে থাকে। পরস্ত উক্ত পাচ- 
খানি ঢাকাতেই পাঁচটা ছুচের হত দণ্ড আছে, তাহাদের গাত্রে পাট 
রাধিয়া দিয়! ঘুরাইলে একধারে , পাঁচ খাই ব! পাঁচ গাছ! দড়ি পাকান হয়। 
ইছ। হইল *এক তারের” ঘড়ি; এইরূপে তার ৰেণী রুরিয়া ইঞ্চি হিসাবে 
দড়ির স্থুলত রুর! হয়। এই শ্রেণীর কলে গাট বাধা দড়ি হইতে রড় 
বড় ফাছি্বড়ি পধ্যস্ত হইতে পারে। 

দড়ির কারথানাগুলি বারইয়ারীতলার আটচালার মত খুব লমা! 
ভাবের ঘর। দীর্ঘে ১০০ শত হস্ত এবং প্রন্তে ৩২ হস্ত আটচাল। 

বাঁধ! ঘর হইলে, তাহাতে অন্ততঃ উক্ত কল ১৬টা রসান চলে। পরস্ত 
১৬টা কল ঘুরাইতে ১৬টা কুলি বর! শ্রমজীবী ব্যক্তি চাই। প্রত্যেক 

শ্রধজীবীতে প্রত্যহ ২০২২ গ্রাছা ৪ তারের দড়ি পাকাইতে পারে॥ 
জধিকন্ত এই গড়ি পাকাইবার শ্রমজীরীদিগকে ২১ দিন এ বিষয় কিছু 
পিক্ষা করিতে হয়, তাহ! হইলে ইহার! একার্ষ্যে পারদ হইয়া উঠে। 
এই সকল শ্রষজীবীরিগের মাহিনা! নাই, ইহার! ফুরাণে কাধ্য করে। 
১৭ বাষ দীর্ঘ এক গাছি ৪ তারের দড়ি পাকাইয়া দিলে, ছুই পয়স। 
(বাঙ্গাল! পরস! ) মজুরি পায়। অতএব কুড়ি গাছ! দড়ি পাকাইতে পারিলে 

দশ আন! পার, অর্থাৎ ইহারা প্রত্যহ এক একজনে .আট বা. দশ আনা. 
উপায় বকরে। | 

মানুষের ছুই হস্ত লম্বা করিলে (উর্ধাদিকে নছে ঘক্ষিণ বাম দিকে ) 
যত বড় হক, তাহাকে প্কাম” বলে] বোধ হয়, এই প্বাম” হইতেই *বাও* .. 

'ক্ষখার উৎপত্তি হুইয়াছে। . এদেশের জনেক শ্বানের মাঝির প্বাও” শব 
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ব্যবহার করে। এখানে বিশ বাঁও” জল, এরূপ জামরা গুনিক়্াছি। 

ফলে বাম বা বাঁও পরিমাণে কিন্তু ৩|* হৃত্ত। - দড়ির কনট্রাটে বাম 
লেখা থাকে। প্রত্যেক গাছি দড়ি ১৭ বাম দীর্ঘ হয়। পরন্ধ এই 

এক গাছি ঘড়ির মূল্য "কনট্যু্ট রেটে কখন হস্ন আনা, সাড়ে ছয় আন 

এবং বড়জোর ।৬* আনা হয়। অধিকন্ত ১৭ বাম দীর্ঘ একগাছি দড়ি প্রন্তত, 
করিভে অন্ততঃ /২ মের পাটু লাঁগে। অতএব ধরুন, একজন শ্রমজীবী- 
একদিন: ১৭ বাম হিসাবে ২* গাছ! দড়ি পাঁকাইল। তাহার হিসাব __ 

থরচ ।-_- 
. প্রতোক গাছায় /২ হিসাবে ২০ গাছায় পাট লাগে ১/০ মণ দাম ৪০ 

শ্রমজীবীর মঙ্ুরি প্রত্যেক গাছায় ১০ হিসাবে, ***  ** ॥%০ 
মোট ৫%০ 

জম] |৬ড-- ৃঁ 

উপস্থিত কেনট্।তিরেট প্রত্যেক গাছ! 1/* হিসাবে ২০ গাছান্ী ... ৮৭০ 

* লাত/ ৩1%০ 
ইহা একটা কলের এবং একজন শ্রমজীবী ছার! গ্রাপ্য মনে রাখিতে 

হুইবে। ৪ গাছ! ছড়ি যখন একট! কলে, একবারে হয়, তখন একটা 
লোকে সমস্ত দিনে ২* গাছ দড়ি পাকাইবে কেন? বরং বেনী 

পাঁকাইবে? তাহা নয়; উক্ত কলের প্রত্যেক হুইলের প্রতোক নিডিলের 
অর্থাৎ ছুচের গায়ে লাগাইয়া যে পাট পাকান হয়, উহ! ছুচের ছিঞ্রেক 
তারতম্যান্ুসারে, দড়িও স্থুণ হুক্মের তারতম্য হইয়া থাকে। পরন্ক এ 
প্রথম পাকের ছড়িকে ১ তার বলে। কলিকাতার গরীব ছুঃখীর বিধবা 

স্্রীলোকে টেকে! দিয়! পাটের দড়ি যাহা করিয়! দেয় এবং যাহাতে বেশের 

দোকানে মশলার ঠোঙ্গ! বাধ! হয়ঃ ইহাই ১ তার দড়ি। আবার এ 
তার থুলিন্ন, উক্ত কলের নিডিল বদ্লাইর! দিয়! উহার ছুই তার একক্র 

পাকাইতে হয়। এইরূপ ক্রমে ৪৬ তার বা ততোধিক তার পাকান 

চলে। : অর্ধ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি বা ততোধিক ইঞ্চি যেমন অর্ডার 
দিন, সেইমত স্থুলের দড়ি উক্ত কলে পাঁকান যাইতে পারে। কিন্ত আমর! 
৪ তার স্থূল এবং ১৭ বাম দীর্ঘ ঘড়ির. পড়নের পরিশ্রম উপরে লিখিলার্ম।. . 

* ঘুড়ঘুড়ী কল ছইচির. বাশের খুঁটী খাড়া করিয়া! পুতিয়া তাহাতে কয়েকটা 
ছাঘ। করা হয়। একটী ছীদায় তগনদারাপের নল, অপরটাতে নলধুক্ক 
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টাকু ব1. গুনছুচের স্তার একটী লৌহ-শলাক1 থাকে। পাকটী একাতি- 
সুখ. বা একান্বর্তী হুইবারু অন্তই উপরের তলাবাশের নলটীর 
প্রয়োজন। বামহস্তের দড়ির টানেও টাকু যে দিকে ঘুরিবে,' দক্ষিণহত্ের 
ছড়ির টানেও টাকু সেই দিকে ঘুরিৰে। এই একানুবর্তনে ঘূর্ণন .সৌকার্যার্থক 

টাকুর উপরে একটী লেদ! বাশের নলের. সহিত টানারজ্জুর ফের কর! 
হুয়। এই উভয় রজ্জুই একই আবর্তে অন্থবর্তিতি হইয়! সুত্রে পাক লাগাইয়! 
থাকে। * যেমন বিলাতী কলের সাহায্যে একবারে ৫ গাছি দড়ি বা! 
কাছ প্রন্তত করিতে পার! যায়,$তেমনই একটা ঘুড়খুড়ী কলেও অনেক 
টাকু থুরিয়৷ বিভিন্ন টানারুজ্ছুর যোগে একবারে. একজনে ৪ হইতে ৬টর 
পর্য্স্ত সুত্র প্রস্তত করিতে পারে। 

রে ও বিলাতীমাটী। 

: ধে সকল প্রাথরে শতকর1'৩* হইতে ৪* ভাগ কর্দম, চাখড়ি, মরিচ 
(00১06 ০£ 8০7) ) ও কার্বনেট, অব ম্যাগনেসিয়! থাকে, ভাহা উভ্ভমরূপে 

পোড়াইয়! যে সিমেপ্ট প্রস্তত হয়, তাহাকে শ্বাভাবিক সিমেপ্ট বলে। 
চুণে পাহাড়ে এই শ্রেণীর প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উহা! 

ঈষৎ ধুত্রবর্ণের এবং উহার অণুগুলি দৃঢ় সংবদ্ধ উহার ভগ্রস্থান পরীক্ষা করিলে 
কঠিন মৃত্তিক! বলিয়। বোধ হয় এবং পোড়াইলে ২ অংশ ভার কমিয়া 
যায়। এই প্রস্তরের সিমেপ্ট খুব শীঘ্র দৃঢ় হয় বটে, কিন্তু শক্তি অপেক্ষা, 
ক্কত অন্প। ভাটিতে পোড়াইবার সময় অধিক উত্তাপ পাইলে গলিয়া 
চাপ বাধিয়! যায়। অতিরিস্ত লৌহ থাকিলে এইরূপ ঘটে। পাথর পোড়ান 
হইলে, তাহাকে উত্তমন্ধপে গুড়! করিয়! ও বাবুশূন্ত পাত্রে রাখ! হয়। 
দু়বন্ধ কাঠের পিপায় নিমেপ্ট প্যাক করিয়! রাখা! হয়। এই প্রস্তরের 

সিমেন্টের একটা দোষ এই যে, উহার উপাদান পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট 
হুয়। লুতরাং উবার বস্তগত গুণের পার্থক্য লঙ্গিত হইয় থাকে। 

রোমান সিমেপ্ট দ্ঘভাবজাত সিমেন্টের মধ্যে প্রধান। স্পর্শ করিলে 
নরম বোধ হন, আহুলের মধ্যে ম্পৃই করিলে. ময়দার মত বোধ হয় এবং 

“ জিহ্বাণ্রে লারিক্গা থাকে। অনাবৃত স্থানে নাখিলে ্ান্নালার বাঁধু হইতে 
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টানির! লয় এবং অকর্পণ্য হইয়া! পড়ে। বিশুদ্ধ রোমান সিমেন্ট প্রতি 
বুমেল, ৭৫ পাউও ওজনের হুইয়! থাকে । * ইহার বিশিষ্গুণ এই যে, শীস্ত 
ছুড় হয়। হ্ৃতরাং জল মধ্যে ইহার ব্যবহার কারধ্যকর। সময় সয় মিত- 
ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া, _সিমেণ্টের সহিত ১০. হইতে ১ ভাগ পথ্যস্ত 

বানি মিশ্রিত ক্র! হয়। | 

কত্রিম সিমেন্ট” ভারতে সিমেন্ট প্রন্তত হয় না। তাহার প্রধান কারণ 
এতদেশে দিমেন্টের উপযোগী উপকরণ সামগ্রী পাওয়া যায় ন।। ইংলগে 

টেম্স্ ও মেড্ওয়ে নদীর *কর্দম হুইচুত কৃত্রিম সিমেন্ট প্রস্তত হয়। এই; 
নিমিত সাধারণ লোকে ইহাকে বিলাতী মাটান্কহে। জেনারেল প্যস্লে 
ইহার আবিষারক। 

ক্রিম সিমেণ্টের উপাদান £-_ 

0৯) ওজন অনুসারে ৪ ভাগ বিশুদ্ধ চা-খড়ি। 

(২১ ৮ ৫৫ » মেডওয়ে নদীর নীলাভ কর্দম 1 

অথবা! একের*৯* ভাগ ও ছুইয়ের নী, ভাগঃ প্রাতি ঘনফুট কর্দ- 

মের ওজন ৯* পাউও ও শু চা-খড়ি চূর্ণ ৪* পাউও। 
সতর্কতা,_উক্ত কর্দম ১৮ ইঞ্চি গাকের তলা হইতে লইতে হয়, ও 

তাহ! টাটুক! হওয়া দরকার । 

এক এক তাল কর্দম ও খড়ি মিশ্রিত করতঃ ”গগমিলে* মপ্ণরপে 
যংস্পৃ্ট ও মিশ্রিত করিতে হয়। তৎপরে উক্ত কীচা সিমেপ্টের ২।০ ইঞিঃ 
ব্যাসধুক্ত গুলি পাকাইয়া ভাটিতে কোক্ কয়লা! ও গুলি সমুদায় স্তরে 
স্তরে সাঁজাইয়! পোড়াইতে হয়। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল পোড়াইলেই বথেষ্ট। 

পরে তল। হইতে €পাড়ান ভশটাগুলি লইয়া! হাইড্রোকোরিক এসিড ছার! 
পোড় পরীক্ষা করিতে হয়। তৎপরে খুব হুক্্সভাবে এ গুরি গুড়া করি- 
লেই .সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। পরে বাক্সের মধ্যে পুরি! উত্তমরূগে বন্ধ 

করিলেই হইল। | | 
এই প্রথা ভিন্ন অন্য উপায়ে উহ! কর! চলে, তাহাতে খরচ কম 

গড়ে.। খড়িমাটি পোড়াইয়! চূর্ণ প্রস্তুত করিয়! জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ 
২৪ ঘণ্টা রাবির! ছিতে হয়। পরে পূর্বোক্ত কর্দমের সহিত মিশ্রিত-করিয়! 
০৮% ভাবে গুলি পাকাইয়! গোড়াইতে হয়। 
নি নিমেন্ট প্রন্থত-প্রকরণকে ৮০৫ 7105555 কহে 5৪ ভাগ 
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খড়িচুর্ণ ও এক. ভাগ কর্দাযম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘোলের বত 

তরল মিশ্রণ করিতে হুয়। গরেকয়েক সপ্তাহ পর্য্যস্ত ভাসমান অণুগুলিকে- 

ধিতাইতে দিতে হয়। নিয়স্থ সারভাগ জমাট বীধিয়। শক্ত হইলে উপরের 
জাল: ফেলিয়া দিস পুর্ব্বোক্তরূপে “পগনিলে” ফেলিয়া মিশ্রিত ও ভাাটিতে 
দগ্ধ ইত্যাদি করিলেই হইল। ইহাকে “পোর্টল্যাণ্ড সিষেপ্ট” ০কছে।” ইহার 
রং পাঁথয়ের মত। ইহা! অত্যুৎক কৃত্রিম সিমেপ্ট। ইহা! ভি্ন কৃত্রিম সিমেন্ট 

জারও বিবিধ উপায়ে প্রেম্তত হয়। ০০৮ বিভৃত বিবরনী “শিবপুর 
কলেজ পত্রিকার” লিখিত হইয়াছে । ॥ 

| শিবপুর কলেজ ৪ ইরা চট্টোপাধ্যায় । 
আনে হী 

ছোট আদালত । 
গজ ও 

: “দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইন পরিবন্তিত টি কখা' হইয়াছে? কি 
ভাবে ভাহা সঙ্ঘটিত হইব, তাহার পাওুলিপি ইত্ডিঙ্গা এবং স্থানীয় গেজেট 
সসুহে প্রকাশিত হইক়াছে। অতএব জুলাই. .মাঁস হইতে এই পাঁতুলিপি 
স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট হইতে বড়লাট বাহাছরের নিকট 

খ্াখিল হইবে তৎপরে অবসরপ্রাপ্ত কলিকাতা! হাইকোর্টের মাননীয় 
বিচারপতি স্াম্পিনী মহোদয় ভারতে আসিয়া কিছুদিনের জন্ত এই আই* 
৫নর প্রবর্তনে নিযুক্ত থাকিবেন এবং যথাকালে. আইন পাপ হুইবে। 
অধিকন্তখ উজ্জ পাও্পিপিতে ডাকে ঠমনজারীর একটা ব্যবস্থা প্রস্তাবিত 
হইফ্সাছে। এখন যেরূপ পমনজারীর ব্যবস্থা; আছে, তাহা সেইরূপই রাখা 

হইকাছে,-প্রত্েব €কবল শ্রেণীবিশেষের বা সকল €মাকদানা সংক্কান্ত 

সমনাধি ভাকে আরি হইবে । ভারত-গভর্ণমেণ্টের 'ব্যবন্থ!-সচিব মাননীয় 

রালে মহোদয় মনে করেন, তাহা হইলে নগবুদ্ধি হই পেয়াদাদিগের ৬ 
কাচের সাহায্যে অন্ায় কার্য আর সংখটিত হইবে না। 

' াকে সমনজারী হওক! উচিত, তাহা আমরা অন্পূর্ণরূপে 'অনস্ধদন 
করি মহাজন এবং জনীদার পক্ষে আঙালতের পেলাধাদিগের। . জাবার 

বড়ই ভয়ঙ্কর ) বিশেষতঃ কলিকাতা আঙগালতঙ্খলির পেজাদারা যেন. গুরু 
ধাত্বর মত 1 অথবা ইনিই যেন হুঠি-ছ্থিতি-গ্রপর-বর্তা!. গসনের গায়ে 
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লেখ! আছে, খুন বেওয়! ব1 ঘুপ লওয়া জানিতে পারিলে উভয়েরই হও 
কুইরে। তবু মে ইছা! হয়, তাছ! যে রাঁলে বাহাছর জআনিয়াছেন, ইহাই 
ভারতবাসীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে । কিন্ত ডাকপিরনে সমনজারী করিলে 
স্বতগ্র পিয়ন েরল -স্সাম্বালতের জন থাকিবে 2 নচেখ এ কাধ্য, হওয়া 

সম্ভব নছে। *্তাহা. হইলেই এখন বাহার! 'সাছেন্, তাছারাও যে সেইর়প 
হইবে ন[, তাছা! নল! বায় না। রোধ হয়, বর্তষানের : পেয়াদা গুলিকে 
পিরনের পোরাক পরাইয়। দিলেই রালে মহোদয়ের মতানুসারে ঠিক 

কাধ্য হইবে। ভগবান জানেন কি ছুইবে। ফলে আদালতের পেয়াদার 

তযাচার বড়ই অনহৃ। (প্রতীক্ষার প্রয়োজন । * 

বাস্থ্য-বস্ত্রাদি। 
পপ ৪ জী 3৩ 7 

আমাদের পার্থীর মত ধার ব। পশুর ন্যার লোম নাই, এ জন্য বশ্রাদির 

আবরণ আবশ্যক ।. কাপড় লঙ্জানিবারণ ব্যতীত শীতকালে লীত নিবারণ করে। 

বাছ্ু অধিক উষ্চ হুইলে তাহার তাপ শু রৌদ্রের সময় বাহিরের উত্তাপ 
শরীরে প্রধেশ করিতে দেয় না। শীতকালে গ! ঢাকা থাকিলে শরীরের 

স্বাভাবিক্ষ উত্তাপ শীতল বায়ু ছার! নষ্ট হইতে পারে না। কাপড় নিজে 

উত্তাপের অপরিচালক নহে । উহার ছোট ছোট ছিজ্রের মধ্যে বে শুষ 
বায়ু থাকে, তাহা তত্যন্ত অপরিচালক | খক্গন্য যে কাপড়ে বড় অধিক 

বায়ু গাঁকে, তাছা তত অধিক অপরিচালক। তুলার লেপ, বন্বল, প্লানেল- 

কাপড় প্রভৃতি এই কারণে শীত নিবারণ করিতে অগ্নিক. উপযোগী 

কাপড় দেচে অন্ন টিলাভাবে বাবহার কৰিলে, শরীর ও বসন্তের মধ্যে 

বেস্থান থাতক, তাঙছাতে কতকটা গুঙ্ধ বারু আবন্ধ থাকে, এ জন্য অধিক, 
টান আপেক্ষ! কিছু চিল! বসতে অধিক শীত নিবারণ করে । রবারু ও 

১ চর্দের কাপড়ের ভিতর দিয়! বায়ু, একবারে চলাচল করিতে পারে নাও 

এ জন্য এ কাপড় গায়ে থাকিলে সর্বাপেক্ষা অধিক শীত নিবারণ হয়। 
তুর ও অন্যান্য দেশে শীতকালে চর্দের বস্তার্থি বাবহত হয়। 

. শরীর গরম আছে এমন সমন হঠাৎ শীতল বাঁ গায়ে লাগিলে বিবিধ 

প্রা গীড়। হইতে পারে, ক্ষিন্ধ শরীর কাপড় দ্বার ঢাক! থাকিলে ভাহা! হইতে 



৬৪ মহাজনবন্ধু। [২য় খণ্ড ওয় সংখ্যা? 

পারে না। কার্পাস। রেশম, তসর, রবার ও চর্ম কাপড়ের জন্য ব্যবহৃত 

হয়। অসভ্য দেশের লোক গাছের ছাল, পাতা ও জন্তর চন্দ ব্যবহার 

করিয়া থাকে। যোগীর! এইজন্য ভক্ম লেপন করেন। ১ | 

কার্পাস বস্ত্র--ইহা হ্থুলভ, দৃঢ় ও সহজে জল পশোধণ করে না, জল 
লাগিলে সুচিত হয় ন| ও অধিক দিন ব্যবহার কর! যায়। এই সকল 
গুণ আছে বলিকা, ইহ! সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃতগ্হয়। কার্পাস পশম অপেক্ষা 
অধিক উত্তাপ-পরিচালক। কিন্তু পাটের কাপড় (লিনেন ) কম পরিচালক ॥ 

' পশন-_ইহ! উত্তাপের মন্দ পরিচালক, অধিক জল-শোধক । ইহার প্রত্যেক 

ছুত্রের মধ্যে ও ছুই' সুত্রের* মধ্যবর্তী, এই ছুই স্থানেই, জল শোষণ করে। 

উত্ভাপের মন্দ পরিচালক ও জলশোবধক এই ছুইটি অতি প্রয়োজনীয় 
গুণের জন্য ইহ! পাট ও কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা উতর । পশমের মধ্যে 

অনেকটা শু বুঁযু আবদ্ধ থাকে এ জন্য বাহিরের শীতল “বায়ু উহার 

মধ্য দিয়। পরিচালন ছার! শরীরের উত্তাপ নষ্ট করিতে পারে 'না। এই 
কাপড়ের দোষ এই যে, ধোঁত করিলে সঙ্কুচিত হইস়্া 'ছোট হয় এবং 
কিছুদিন ব্যবহার 'করিলে সুত্র সকল কঠিন ও সঙ্কুচিত হয়, তখন উহা" 
উত্তমরূপে অল শোষণ করিতে পারে* না ও অপরিচালকতা গুণ কম হুওয়াতে- 

শীত নিবারণ ভালরূপ হয় 'না, এজন্য পুরাতন পশম ব! ফ্ল্যানেল নুতন: 
অপেক্ষা অনেক কম জল-শোষক ও শীতনিবারক। পাঠকগণ যেন পুর1- 

তন ফ্ল্যানেল: ও পশম বাযবহারকালে এই কথ! মনে রাখেন। অনেকের 
বিশ্বান, ফ্লযানেল ও পশম 'অত্যন্ত গরম, কিন্তু উহাদের নিজের গরম গুণ 

কিছুই 'নাই। ইহারা অপরিচালক, এ জন্য গায়ে থাকিলে শরীরের 

উত্তাপ অধিক নই হইতে পারে না, এ জন্যই প্রকারাস্তরে গরম। | 

 মেরুণো--কার্পাসের' সহিত শতকরা ২*'৫* অংশ পশম মিলাইলে 

মেরুণো! 'প্রস্তত. হয়, ইহার গুণ কার্পাস ও পশযের মধ্যবর্তী। এই 
স্কাপড়ে গেক্িফ্রক হয়। ইহা উত্তথ বর্দ-শোষক, কিন্ত গায়ে টানভাবে 

থাঞ্চ1! উচিত নহে । 

' *লিনেন (পাটের কাপড় )--ইহা তিসি-ব| মসিন! জাতীয় এক প্রকার 
বৃক্ষের ত্বক (ছাল 9 হইতে প্রস্তুত হয়। এই কাপড় কার্পাস -বস্ত্র- অপেক্ষা 
কিছু অধিক- উত্তাপ পরিচালক, জলশোষক ও কোমল হারা )। 

২ সাছ্বের! কাপড়ের তিতর ইহ! অধিকব্যবহার করে। . 
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'জুট-ইহাও লিনেনের ন্যায় এক প্রকার গাছের ছাল। ইহা! লিনেনের 
মত বটে, কিন্তু কিছু মোট!। ৪ 

তসর ও গরদ--এই প্রকার যস্ত্র অত্যন্ত দু; এ জম্য অমেক দিন 
ধ্যবহার কর! যার। ইহার কাপড় উত্তম) কিন্তু নুল্য এত অধিক যে, 
অনেক লোক ক্যবহার করিতে পারে না) 

চাঁমড়া ও রবার-_ বৃষ্টির প্রময় "এই প্রকার বস্ত্র অত্যন্ত উপকারী। 

অত্যধিক শীত নিবারণ অন্ত ইহারা সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় । ইহাদের মধ্য 
দিয়া ঘর্দা বহির্ঠত হইতভে*পারে ন। £ও বায়ু চলাচল হয় না) এ জন্ত 
অন্তান্ত সময় অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার করা কর্তব্যণ 

এ ভিন্ন অন্বান্য অনেক প্রকার কাপড় আছে, কিন্ত তাহার সচরাচর 

ব্যবহার হুম্ন না। পরিশ্রমের পর মোটা কাপড় গাঙগ্গে দিলে, ধন্শ বাশা- 

কারে নির্শত-”ও বন্ত্রে ঘনীতত হইয়া জন্তু হয়। বাম্প জল হইবার কালে 
তাহা! হইতে গুপ্ত তাপ বাহির হ্য়। এ তাপ দ্বারা শরীর বেশ গরম 
হয়॥ পরিশ্রমের " পর কার্পাম বনজ অপেক্ষা হাক্ধ! পশমী কাপড় অথব। 
পশম ও নুতার দ্বার! প্রস্তত কাপড় (মেরুণো ) অধিক উপকারী । যে 
নকল ব্যক্তির সর্ব্বদ! সর্দি হয়ঃ অথবা “যাহারা অত্যন্ত ছূর্বল, শীতকালে 
তাহাদের গায়ে প্রথমে ফ্ল্যানেল দিক! তাঁহার উপর একখও (সেময়িজ ) 

ছাগচম্্ বন্ধন করিলে অধিক ভপকার হ্ম্স। ওলাউঠ রোগের প্রাছ-' 

ভাবের সময় এক টুকরা ফ্ল্যানেল কাপড় পেটের উপর বাদ্ধির! রাখিলে 

অনেকের মতে তাহা ওলাউঠার আক্রমণ নিবারণ করে।. ইংরাজীতে ইহার 

নাম “কলেরা-বেণ্ট' | রাত্রিকালেই শৈত্য লাগিবার অধিক ভয় এবং 

শলাত্রিকালেই অধিকাংশ ওলাউঠ রোগ উপস্থিত হয়) এ কারণ উক্ত ফ্ল্যানেল 

কেবল রান্রিকালে বন্ধন করিয়! রাখিলেও অনেক উপকার হয়। বিবিধ 

প্রকার কাণমী ও সর্দি প্রকৃতি রোগে ফ্যানেলের পিরাণ ও উলের মোজ! 
অত্যন্ত উপকারী । শিরঃপীড়া রোগে উলের মোজ। বিলক্ষণ উপকার করে। 

শীত নিবারণ__এই কার্ধেযে পাট ও কার্পাস অপেক্ষা পশম অধিক 

উপকারী । অত্যধিক শৈত্যে চামড়া ও জল-বাযুংরোধক রবার রতি 
অধিক প্রয়োজনীক্ন। 

* উভ্ভাপ নিবারণ---সাক্ষাংভাবে গুর্যের কিরণ হইতে রক্ষা | পাই জন্ত - 

বস্ত্রের নির্মাণ অপেক্ষ। বর্ণের ধিকে লক্ষ্য করা অধিক আবশ্যক। শ্বেত 
৪টি 
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বর্ণের বন্তর উভাপ'বিকীরণ বিষয়ে সর্বেখ্ক। তৎপরে পাশুটে, পীত, 

ঈষৎ গোণাপী, নীল ও পরিশেষে কৃষ্ণ । ক্ৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাদি অত্যন্ত উত্তাপ- 

পরিচালক, এজন্য উজ্ঞপ্রধান দেশে ব্যবহার কর! তাল নয়। সাদাকাপড় 

গ্রম দেশের জন্ত অতি উত্তম। ধূসর বর্ণও মন্দ নহে। ছাত| ও টুপি 
সাদ! কাপড়ের হইলে অধিক উপকারী । 

হর্মশোষক-_পশম সর্বাপেক্ষা উতর ।* 
গব্ধশোষক-_এই ধর্খ বসন্তের বর্ণের উপর অনেকটা নির্ভর করে। কাল 

অর্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে নীল, ঃ$লাল, হরি ও গীত? শ্বেতবর্ণ সর্ধা- 
পেক্ষা কম গন্ধ শোষণ কন্কর। যে সকল বস্ত্রে আর্রতা শোষণ করে, গন্ধও 

তাহাতে অধিক শোষণ করে। এজন্ত পশম অন্তান্ত বস্ত্র অপেক্ষা অধিক 

গদ্ধশোষক। | 
ম্যালেরিয়া-নিবারক-_খাঁলি গ্থায়ের ভপর ফ্রচানেল ব্যবার করিলে, 

আযালেরিয়ার আক্রমণ অনেক, কম হয়। আফ্রিক! দেশে বহুবিধ পরীক্ষান্ধ 

ইহ! সপ্রমাণ হুইয়াছে। রি 
শৈত্য, উত্তাপ, আর্রতা ও আলোক হুইতে মস্তক রক্ষ/! করিবার জন্ত 

কোন প্রকার আবরণ আবশ্যক ৭ হুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্দেশের লোক এ বিষয়ে 

পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা নিকু্ট। মাথায় একটী সাদ! কাপড়ের টুপি 
অথব1 পাগড়ী ব্যবহার করা উচিত। মাথার আবরণ এরূপ হুওয়! উচিত, 

যাহাতে মাথার চাপ না পড়ে, ও ঘন সহজে বহির্থত হই! যাইতে 
পারে। মাথার চুল ও আবরণের মধ্যে একটু ফাক থাকিলে ও আবরণ 
হাক! হইলে এবং উহ! আবশ্যকমতে বড় হইলে সকল উদ্দেশ্য সাধন হয়। 

বস্ত্র ব্যবহার বিষয়ে কয়েকটী সাধারণ নিয়ম। 
€১) কাপড় সর্বদা পরিফার ও শুষ্ষ হওয়! আবশ্যক। €(২১ব্্ণ 

সাদ! অথব! ঈষৎ রঞ্জিত হইবে। (৩) ধর্ম লাগিয়া ভিপ্িলে তৎক্ষণাৎ 
ত্যাগ কর! উচিত। (৪) সংক্রামক রোগীর (হাম, বসম্ত, ওলাউঠ! 

ইত্যাদি) নিকট যাইতে হুইলে রেশম, পশম প্রভৃতি প্রাণীজ ও রং করা, 
বিশেষতঃ কাল বর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। এই প্রকার বস্ত্র সংক্রা- 
মক বিষ অধিক আকর্ষণ ও সংশোষণ করে। (৫) 'কৃষ্বর্ণের বস্ত্র 

যত কম ব্যবহার কর! যায়, ততই ভাল। (৬) অগ্ভের ব্যবহৃত বস 

$ গমছা কখনও ব্যবহার করিবে না। (৭) নূতন কাপড় ধৌত লা 
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করিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ (৮) সর্বদা দেহ ঢাকিয়া রাখা কর্তবা।, 

নিদ্রাকালে এ বিষয়ে মনোযোগ করা অববশ্যক। ৫৯) বস্ত্রাি বেশ' 

চিলাভাবে থাকা! 'উচিত। টান হইলে অঙ্গ-পরিচালন, রক্ত-চলাচল) শ্বা 

প্রস্থান ও পরিপাক কাধ্যের ব্যাঘাত হয়। (২৯) ভিজে কাপড় ব্যব" 

হার অপেক্ষ! *উলঙ্গ থাকা অনেক ভাল, অর্থাৎ কদাচ ভিজে কাপড়ে 
অনেক ক্ষণ, থাঁকিবে না। ৫১১) আজকাল উলের. টুপি ও কমগোর্টার 
অনেকে ব্যবহার করিতেছেন ; কিন্ত তাহাদের মনে রাখ! উচিত যে,উলের 

মোজা ইত্যাদি দ্বারা পা "গরম না ব্লাখিলে শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগ 
জন্মিতে পারে। (৫১২) আমাদের দেশে হঠাণ্ বায়ুর অবস্থা পরিবর্তিত 

হয়, এজন্য বন্ত্রাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। তাহা না 
হওয়ায় অনেকের সর্দি, কাশী, জ্বর, পেটের ব্যারাম প্রভৃতি রোগ জন্মে। 
(১৩) খর্্ীটুর অসচ্ছলত1 বা! অযথ! ব্যবহারে আমাদের দেশীয় লোকের 
অনেক রোগ জন্মে ॥ ধুতি, পিরাণ, উড়ানি স্মাস্থ্যের পক্ষে যেরূপ : উপ 
যোগী, টান কোমরব্ন্ধ, টান গলাবন্ধ, সটান পাজামা, টান কোট (নাগ 
পাশ) সেরূপ উপযোগী নহে। ভ্ত্রীলোকর্দের শাঈী (সাড়ী) শত সহস্র 
গুণে বিলাতী অগ্দর। ফ্যাসানের গাউন ও টান কোঁমরবন্ধ অপেক্ষা 

স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক উপযোগী । তথাপি মন মানে না, বাঙ্গানী নকল 

সং মাঁজিতে (কাঞ্চন ত্যাগ করিয়! কাচের আদর করিতে ) অধিক ভাঁল- 

বাদে। ইডেন গার্ডেনে (ন্বর্গীর় উদ্যানে ) বেড়াইতে গেলে মাঝে মাঝে 
দেখা যাক যে, ইয়ুরোপীক়্ান মহিলা-মহলে ধীরে ধীরে সাড়ীর আদর 
বাড়িতেছে, আর পোড়া বাঙ্গাল! দেশের সকলই অদ্ভূত ! সুশিক্ষার এমনই 

মহিমা যে, কোন কোন স্ুশিক্ষিতা মহিলার প্রিরতম স্বামী এই মেম-টান- 
কাপড়ের জন্ত প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন ও অনেকে গুরুতর রোগাক্রান্ত 

হইয়। থাঁকেন, একপ ঘটনা-সম্বলিত সংবাদ মাঝে মাঝে স্ংবাদপত্রাির 
শ্রীঅঙ্দ শোভিত করে,। | 

শীডুনীলাল রায়। 



জা | তক টাম। 
ভসরল ঞ্ 5৩ 

বিগত ২৭ মার্চ (১৯০২) ১৩ই চৈত্র (১৩৯৮) বৃহস্পতিবারের বাঁর- 
বেলায় কলিকাঁতার ধিদিরপুর লাইনে বিছ্যৎ-শক্তি সংযোগে ট্রামগাড়ী 

চালান হইয়াছে । ক্রমে সমুদয় লাইনে এই গাড়ী চলিবে। ধৈছাতিক' উপায়ে 
শকট পরিচালন চিন্ত! প্রথম বাহার মনে উঃঠ, সেই মহাস্মার, নাম রবার্ট 
ডেভিভনন। ১৮৩৭ খুষ্টাব্ধে এডিনবর! ও গ্লাসে! রেলপথে তিনি প্রথম 

ইৈহ্যাতিক শকট পরিচালনা করেন ;? ছুই বৎসর অতীত ন1 হইতেই রুশি- 
কার সেপ্টপিটার্স নগর নিবাসী মহাত্মা জেকবী নেত! নদীর উপর গ্লোবস্ 

ব্যাটারীর সাহায্যে বোট হুন্দররূপে পরিচালনা করিস্সা দর্শকবৃন্দকে সুগ্ধ 
করিয়াছিলেন। গ্যালভানিক ব্যাটারী হইতে এইকূপ শকট-পরিচালন-শক্তি 
উৎপন কর! ছুঃম্বধ্য না হইলেও হহার ব্যয় এত অধিক যে+-তাঁহা নির্বাহ 
করিয়া কেহ যে লাভবান কইবেন, সে আশা! হরাশা। এই কারণে ৪, 
বৎসর কাল এ কার্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই) অবশেষে ১৮৭৯ 
খৃষ্টাবে ডাক্তার ওয়ার্ণার সিমেন্ন্ বার্লিন প্রদর্শনীতে হ্ৃুলভ বৈহ্যতিক রেল- 
পথ নিন্ধাণ করিয়া সকলের প্রাণে আশার সঞ্চান্ন করিয়াছিলেন ॥ ধরিতে 

গেলে, ইহাই বর্তমান বৈহ্যতিক শকট পরিচালনার প্রারস্ত। যে প্রণা- 
লীতে এই রেলগাড়ী পরিচাপিত হইয়াছিল, তাহার নাম «ডাইনামে মোটর, 

প্রণালী । ডাক্তার সিমেন্সের বৈহ্যাতিক প্রণালীর সফলতা! উপলব্ধি করিয়া 
লোকে তাহাকে অর্থসাহায্য করিতে যখন প্র্রস্তত হইল, তখন তিনি ১৮৮১ 
সালে লিচটার ফিল্ড, ১৮৮২ সালে সাক্সনির অন্তর্গত জ্যাঙ্কারোড এবং 

১৮৮৩ সালে হোহেন জলারেন্ড কয়লার খনিতে এই রেলপথ নিশ্মাথ 

ফরেন। এই সময়ে আয়লও পরটাস হইতে বুসমিলের পর্য্যস্ত বৈহ্যাতিক 
ট্রাম 'খোল। হয়। বর্তমান সময়ে ইউরোপের সর্বত্রই বৈছ্যাতিক শকট 
পরিচালনা আরস্ত হুইয়াছে। আমেরিকাও .ইংলও হইতে কোন অংশে 

হীন নহে, বরং ১৮৮৩ সালে সিকাগো প্রদর্শনীর পর হইতে এই দেশে 
অনেক বৈহ্যতিক রেলপথ খোল! হইয়াছে । যুক্তরাজ্যে বর্তমান বৈহ্যতিক 

ট্রাম সংখ্যা বিংশতির অপেক্ষাও অধিক। ন্ুবিখ্যাত এডিসন ইহার অনেক 
গুলির পেটেন্ট নিজেই উদ্ভাবন করিয়। দিয়াছেন। 

যেখানে যত প্রকার বৈছাতিক ট্রাম বা রেলপথ নির্গত হইয়াছে, 
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শ্রেণী বিভাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে ছুইটী বিভিন্ন 
প্রণালীতে বৈহ্যতিক কার্ধ্য সম্পন্ন হ্ইয়! থাকে। একটা প্রণালীর নাম 

“ষ্টোরেজ সিষ্টেম'-ইহাতে ব্যাটারী প্রত্যেক শকটে সন্নিবিই থাকে এবং 
প্রত্যেক শকটই স্ব ইচ্ছায় চলিতে পারে। আজ কাল কলিকাতায় সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে মোটর কার নামক যে ছুই একখানি শকট ক্রতবেগে চৌরঙ্গী 
পথে ছুটিতে দেখা যায়, তান্ার ফাধ্যপ্রণালী এই ঠ্োরেজ সিষ্টেমের অন্তু- 

গঁত। দ্বিতীয় প্রণালীতে আমাদের এঁ খিদিরপুরের টাম চলিতেছে । এই 
প্রণালী ছই অংশে বিভক্ত, ইহাতে যেগ্ান হুইতে বৈহ্যতিক সঞ্চার হইবে, 

তাহার ছেদন দুরে রহিয়াছে, আর গাড়ী অন্ত স্থানে রহিকাছে। বৈহ্য- 

তিক টেন বেনিয়াপুকুরে স্থাপিত হইয়াছে, আর ট্ামের গাড়ীতে 'মোটর, 
দেওসব! হুইয়াছে। রাজপথের নীচে দিয়া বড় বড় নল বসাইয়া সেই 
বৈছাতিকস্ভেজ চালাইয়! আন! হইতেছে, আর তাহাকে, উপরে তুলিয়া 
তারের সঞ্চিত মিলাইয়া! দেওয়! হইতেছে! ট্)মের বান্তার ধারে যে তার 
আছে, তাহাতেই বৈহ্যতিক শক্তি সঞ্চালিত রা এই তারের সহিত গাড়ীর 

যোগ সাধন করিবার জন্ত গাড়ীর উপর হইতে একট! মাথায় চাকাওয়ালা 

মাস্তলের মত উঠিয় উপরের তার স্পর্শ “করিয়! ক্রমাগত ছুটিতেছে। এই 
মান্তলের ভিতর দিয়! টৈহ্যাতিক শক্তি নামিয়! মোটরে গতি উৎপন্ন করে, 

আর সেই শক্তিতে গাড়ী চলিতে থাকে । ইহাকে “বাধে” বলিলেই ডাই- 

ভার একখানি চক্র টিপিয়! দিলে গাড়ীর সম্মুখের চাকায় ব্রেক বাঁধ! হইয়া 
পড়ে ; তাহাতে তারের সংস্পর্শশূন্ত হয় না, অথচ গাড়ী অমনি থামিয়। পড়ে। 

বাক! স্থানে দড়ি টানিলে, হাতা উঠিয়! তারের গায়ে লাগাইলে গাড়ী চলে। 
পরন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার অধোদেশেও একটী যন্ত্র আছে, ইহারও বলে 
চক্র চলে। গতি হ্রাস বৃদ্ধি করিবার উপায় আছে। উপস্থিত সরল 

পথে ৮ মাইল এবং বক্রপথে ঘণ্টায় ৪ মাইল যাইবে। প্রথম শ্রেণীর 
গাড়ীগুলি অতি ছুন্দর হ্ইয়াছে। প্রত্যেক গাড়ীর ভিতরে ২৪ জন এবং 

বাহিরে ৩ জন বসিবার স্থান হুইয়াছে। ধিকস্ত প্রতি গাড়ীতে ৬্টা 

করিয়! বৈহ্াতিক আলোক দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বর্ষাকালে যাহাতে 
গাড়ীর উপর হজ্জাখাত ন1 হয়, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বীকার করি- 
"লাম, এ সথন্ধে সমুদয় ব্যবস্থ! সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু মাজ্ছাজে বৈছ্যতিক . 

ট্রাম. চালাইক়! বন্ধ কর! হইল কেন? প্র যে তার থাটান হইয়াছে, 

শপ স্্রত - 



ও মহাঁজনবন্ধু। [২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যাঁ। 

উহাতে সর্ধদাই যেমন গ্যাসের পাইপে গ্যাস থাকে, প্র তারেও সেইরূপ 
বৈহ্যতিক শক্তি থাকে, তাহাক্ষে ইংরাজীতে “করেন” বলে। খিদিরপুর 
লাইন মাঠের পথ, কিন্তু ইতিমধ্যেই ঝড়ে একট! গাছ "পড়িয়া এ তার 
মুত্তিকা-শারী হয়; তৎপরে সেই তারে একট! ঘোড়া মরিয়াছে এবং 
ঘোড়াকে বাচাইতে গিয়া একজন লোক জখম হইয়াছে । কারণ উক্ত তারে 
তঞনন করেন” ছিল। একট! গ্লাসে জল রূংখিয়! তাহার ভিতুর একটা 

টাক! ফেলিয়া দিয়! যদি এ জলে বৈছ্াতিক প্করেন” বিশিষ্ট তার 
ংযোগ করা যায় এবং কাহাকেঞ যদি জল হইতে এ টাঁকাঁটী তুলিতে 

বলা যার, তাহা হইলে পুথিবীতে এমন লোক নাই যে, জল হুইতে এ 
টাকা তুলে। বৈহ্যতিকশক্তির এমনই ভয়ঙ্কর অবস্থা আরও শুন! গিয়াছে 
যে, মুসলমানের মহরম পর্বের নিশানগুলি এ টরামের তার সংস্পর্শে পুডিয়া 
গিয়াছে । মাঠেরু রাস্তাতেই এ €ুর্থটনা, তখন না! জানি "৮ৎসুর রোডে 
এ তার কত দোতাল! বাটবু, নিষ্মে রহিয়াছে, উহাতে কত কাপড় ইত্যাদি 
পড়িয়া ভক্মীভূত হইবে এবং উক্ত তার স্পর্শে কত লৌকের কত ছূর্টন! 
হইবে! অতএব এ বিষয়ের জন্ত আমাদের কর্তৃপক্ষের এখন হইতেই সাঁব- 
ধান হইবার চেগ্ী করিবেন। অনেকে বলিতেছেন, হিন্দুর ডিঙ্গান দ্রব্য 

আহার করেন না, এবং পথের নেকড়া-কানি ডিঙ্গাইতে হিন্দু স্ত্রীলোকের 
সন্তানাদিকে নিষেধ করিয়! দিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে হিন্দুরা তাহাই 
করিবেন। যে স্থানে বারাগ্ডার নীচে দিয়া তার গিয়াছে, তথাকন বেশী পু 

হুর্ঘটনা! হুইবার সম্ভাবনা । : অতএব সেই সকল গৃহস্থকে সাবধান করিয়! 
দেওয়া কর্তব্য। সাধারণের জান! উচিত, উক্ত তার ডিঙ্গাইতে যাওয়া বা 

স্পর্শ কর! নিষিদ্ধ; নচেৎ প্রাণ লইয়! টানাটানি পড়িবে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের 
বারাগাঁর নিকট দিয়! যে তার গিয়াছে, উহার “করেন” ধরিয়া আলোক 
জালা, পাখাটান! ইত্যার্দি কা্য করাইৰেন বলিয়। উপহাসচ্ছলে তাহার! এই 

কথার গুজব তুপিতেছেন। কি সর্বনাশ! তাহা হইলে ত *করেন” চুরি 

হইবাঁরও সম্ভাবনা বেশ দেখ! যাইতেছে । অতএব গ্োরেজ সিষ্টেমে টাম 
চালাইলে কি হয়? বোধ হয় খরচ! বেণী পড়ে; কিন্তু তাহা হইখে 

'আমাদের বিশ্বাস উল্লিখিত সমস্ত হুর্ধটনায় হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় । ফলে 

স্টোরেজ নিষ্টেমে যাহাতে লাভ হয়, তাহাই কর! টম কোপ্পানীর কর্তব্য । 
ডের তারের চিজ) 



আলফেড নোবেল । 

8 2, 

মৃত্যুকালে আলজ্র্ডে নোবেলের ২* লক্ষ পাউও্ড মুল্যের স্প্তি 

জমিয়াছিল। আমাদের হিসাবে ৩ কোটি টাক1। মৃত্যুর পুর্ববে নোবেল 
তাহার বদ্ধদের 'বলিয়াছিলেন_-“আমি দেখিয়াছি যে+ যাহার! উত্তরাধিকার" 

সৃত্রে অধিক সম্পত্তির অধীশ্বরষ্হয়, তাহাদের স্থথ হয় না। তাহাদের বুদ্ধির 

তীক্ষত! ও মনুয্যত্ব নষ্ট হয়। উহার! ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার সদ্যবহার করিতে 

বা! উদ্যম অবলম্বনে নিজের সর্ববিধ অবস্থা উন্নত করিতে পারে না, 

অলস হইয়া পড়ে। ছেলে পিলেদের ্সামান্ত কিছু” দেওয়া উচিত, যেন 
জীবন সংগ্রামের জন্য সজ্জিত হইতে মাত্র পারে । অতিরিক্ত সম্পত্তি সমাজের 

জন্যই ব্যবহৃত, হওয়া উচিত ।*-_ধন মুখ্যত সমালের সাহাষ্যেই সংগৃহীত হইতে 

পারে_-ন্চেং "লুঠ হইয়া যাইত, ম্ুতরাং উহ! সমাজেরইঈ হিতার্থে দানের 
হ*_আলক্রেড নোবেল এই উচ্চ আর্ধ্যনীততবি”পালন* করিয়া গিয়াছেন। 
রা আস্মীয় শ্বজন কেহই প্রন্কতপ্রস্তাবে, ছুঃস্থ ন! থাকায় তিনি কাহাকেও 
কিছু দেন নাই। সমস্ত সম্পত্তিতে একটী সাধারণ ফণ্ড করিয়া! গিয়াছেন। 
এ ফণ্ডের আয় হুইতে প্রীতি বৎসরে €চী করিয়! প্রাইজ দেওয়া হইবে। 
প্রত্যেক প্রাইজের পরিমাণ ৮ হাজার পাউগও্ড বা ১ লক্ষ ২* হাজার টাকা। 

প্রাইজগুলি নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রদত্ত হইবে। জাতিধর্্নির্ব্বিশেষে র্বাপেক্ষ | 
উপযুক্ত “মনা” এই নোবেল-প্রাইজ পাইতে অধিকারী। 

১। ফিজিক্যাল সায়ান্স ব৷ পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বংসর মধ্যে সর্ব" 
প্রধান আবিক্ষিয়! জন্য । 

২। রৃসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ বৎনরকাল মধ্যে সর্বপ্রধান আবিঙ্ষিয়া 
বা উন্নতি জন্ত। 

এই ছুইটি প্রাইজের উপযুক্ত লোক ম্থুইডেনের শকাডেরি অফ. সায়েন্স স্থির 
ৰরিবেন। 

৩। ফিজিওলজি বা চিকিৎসা সন্বদ্ধে সর্বাপেক্ষা প্রধান আবিজ্কিয়! জন্তয 

এই প্রাইজের লোক স্থির করিবেন-্টক হুলমের “কারোলাইন ইনষ্টিটিউট”। 
৪। সাহিত্যক্ষেত্রে উন্নত আদর্শের কাব্য জন্ত। এই প্রাইজের লোক 

ঠিক করিবেন--&ঁক হলম একাডেমি। 
৫ শান্তিসংস্থাপন অন্ত ।--ধিনি বিভিন্্জাতী়দিগের ল্রাতৃভাঁব বৃদ্ধি ও 



৭২. মহাজনবন্ধু। [ ২য় খণ্ড, ওয় সংখ্যা। 

আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার অন্ত সর্বাপেক্ষা অধিক কাধ্য বৎসরকালে করিতে 

পারিৰেন, তাহারই এই পুরস্কার প্প্রাপ্য। এই প্রাইজের লোক ঠিক করিবেন 
--নরওয়ের মহাঁসভার ( ইরধিং ) দ্বার! নির্ব্বাচিত পাঁচ জন-সভ্য। 

নোবেল বুদ্ধান্র সম্বন্ধে ঘুগপরিবর্তন করিয়! গিয়াছেন। এইজন্য যে 

আত্মগ্লানি বশতঃ শান্তির সন্বন্ধে এরূপ প্রাইজ দিবার ব্যবস্থা করি গিয়া" 

ছেন, তাহা! নছে। তাহার বিশ্বাস যে, পৃথিবীর সর্বত্রই অতি ভীষণ অস্ত্র 
সকল প্রস্তত হুইলেই যুদ্ধ থামিবে। একজন যুদ্ধে প্রস্তুত, অপরে হুর্বল 
বা “নিরস্ত্র”, প্রায় জগতে এইরগ থাকাতেই বুদ্ধ ঘটে। সকলেই ৭্খুব 
মারিতেই সক্ষম” এরপ গ্রহাস্ত্রে সজ্জিত থাকিলে যুদ্ধ উঠিয়! যাইবে। যুদ্ধ 
করিয়া! কাহারও আর পোষাইবে ন!এ--তিনি শাস্তিপ্রিয় বরাবরই ছিলেন। 

ইউরোপের নানা দেশে কারখানা! থাকার তাহার সকল জাতির 
সহিতই সহানুভূতি জন্সিয়াছিল।:*নোবেল উদ্ভমশীল- পরীক্ষাব্ধিনিকারী বৈজ্ঞা- 
নিক এবং শিল্পজাত বিত্রসকারী কারখানাওয়াজা! ছিলেন বটে, কিন্ত 

ক্ষাব্যরসাম্বাদনেই তিনি সর্বাপেক্ষা হ্থখ পাইতেন। 
নোবেল কৃত্রিম প্গটাপারচা* প্রস্ততের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়! গিয়া- 

ছেন, উহার ব্যখসায়ে একদিন ” খুব লাভ হইবে সন্দেহ নাই। তিনি 
ঘলিতেন যে, বাহার! পরীক্ষ!-বিধানে মন প্রাণ দিয়! পড়ে, উহাদের অনেকেরই 
সঙ্গে সঙ্গে বাবসায় বুদ্ধি যুটে ন!। বিজ্ঞাপনের আবিষ্রিয়া ব্যবসায়ে 

প্রযুক্ত হইতে হয় ত এক পুরুষ কাটিয়া! যায় এবং আবিষারক ছারিদ্র্য 
কষ্টে_হয় ত অন্লকষ্ঠেই_-জীবন যাপন করেন। এই সকল উচ্চশ্রেণীর 

বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সমাজের যে পালন কর্তব্য আছে, তাহার 
কথঞ্চিৎ সাহাব্য জন্তই তিনি বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, কাব্য ও শাস্তি 
স্থাপনের সত্বন্ধে এই পাঁচটা ১ লক্ষ ২* হাজার টাক! করিয়া! প্রাইজ 

স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই ভিন্ন লোকে প্রাইজ গাইবেন। 
আলফ্রেড নোঁবেলের অপেক্ষা ধনশালী মহারাজ সকল এ দেশে 

আছেন। বিজ্ঞান, চিকিৎস! কার্য প্রভৃতির জন্ত এরূপ বৎসর ৬ লক্ষ 

টাকার প্রাইজ দেওয়াও ছু.ঢারিজনের পক্ষে অসম্ভব নক্ম? কিন্ত কখন 
কাঁড়ারও এমন কথ! মনেও হইয়াছে কি? ধনীর মধ্যে একমাত্র নহাত্! 
টাটাই এদিকে দৃষ্টি করিয়াছেন।. তগবানু এদেশেও একটু উধ্যম ও 
উদ্চদন গাঠাইয়! দিন 1! এডুকেশন গেজেট । 



সহাঁঞনবদ্ধ মানিক-গত্র। 

২য় খণ্ড, ৪র্খ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ সাল 

শর্করা! বিজ্ঞীন। 
€ লেখক প্রীনিত্যগোপারা মুখোপাধ্যায়. 4) 21, 2, &, 0, 
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দশম অধ্যার-_ ইক্ষ-চাষের আয়-ব্যয় । 

পূর্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইয্লাছে তাহা হইতে এক্ষণে ইস্ষু-চাঁষের 
আনুক্রমিক ব্যয়ের তালিক! দেওয়া! যাইতে পারে। এই তালিফাতে চারি 
আন! হিলাবে মুরের রোজ ধর! গেল। 

আলু-উঠাইবার পরে বিঘা প্রতি মৈ দিবার খরচ %০ 
ঘিপক্ষ লাঙল দ্বার! ভিলি প্রস্তত কল্প! 1৯, 
৩০০০ কলম খুরিদ 2 ৬. 

কলম গর্ভের মধ্যে সাজাইন্া! জাগ দ্নিরার খরচ 1০ 
কলমকে মসল! খাওয়াইবার খরচ € অর্থাৎ সেঁকোবিষ, ছাই, চুণ, 

হরিদ্রা"চুর্ণ ও রেড়ির খোল মাখাইবার খরচ ) ২ 
কলম বদাইবার খরচ (৮ জন মজুর) ২ 
৫ বার জল সেচনের খরচ ( ফাস্তন, চৈত্র ও বৈশাখে ৩ বার 
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৪ | মহাঁজনবন্ধু । [ ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 

প্রথম ছুই দিবসের জন্ত আলানী ষ্ঠ. ॥ 

৩০টীকলগসী ১1০ 
বেহিয়! মিলের ও ১ জোড়া কড়ার ভাড়া ৬ দিবসের ৭২ 

গটী নাদ ৫ ৮০৭ 

., মোট-৮-শ৮৫৫1০০ 
উৎপন্ন ২০/ মণ গুড় ৩1০ টাকা হিসাবে « ৭০৭ 

বিঘ! প্রতি লাভ ১৪।%০ এবং জমীর খাজন! বাদে কেবল ১২২ মাত্র 
ঘি | 

একাদশ অধ্যায়--গুড় প্রস্তত কার্ধ্যের উন্নতি । 
সীম এঞ্জিন, হরিজণ্ট্যাল রোলার মিল, ভেকুয়াম প্যান, এ সমস্ত এ 

দেশে প্রচলিত কর! নিতান্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়! ছুরূহ। ধনী বু ইক্ষচাষে 
হস্তার্পণ কঙিলে*বিঘা প্রতি ১২১৪ টাকার পরিবর্তে ২৭২৫ টাক লাভ 

করিতে পারেন। কিন্তু এককালীন ২৫৩০ হাজার টাকা মূলধন ব্য 

করা অনেক বিশ্বাস ও সাহ্সেয় কাধ্য। কৃবি-ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে এ 

দেশের ধনী লোঁফের বিশ্বাস এখনও জন্মে নাই। মোটের উপর তাহা- 
দের বিশ্বাস, এদেশে চাষার! যাহা করিতেছে, তাহাই চরম। উহাদের 
সহিত প্রতিযোগিতার ধনী ব্যক্তি কখনই লাভবান হুইতে পারিবে না। 

চাঁধীর1 অন্গুকরণ করিতে পারে, অথবা যে সকল মধ্যম শ্রেণীর লোক 

আজ কাল সহজ মুদ্রা পুধির উপর নির্ভর করিয়া ক্ৃষিকার্ষেয অবতীর্ণ 
হইতে সাহসী হইতেছেন, সেই সকল লোক অনুসরণ করিতে পারেন, এরূপ 
কোন প্রণালী গুড়-প্রস্তত-কার্যে প্রযোজ্য কি না, ইহাই এখন বিবেচ্য । 

শিবপুর-কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে এক অভিনব উপায়ে গুড় প্রস্তত করিয়!] 

ছাদের দেখাইয়! দিয়াছি, কেমন করিয়! বর্তমান প্রণালী হইতে অতি 
সামান্ত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন দ্বারা অতি হ্ুন্দর ফল পাওয়া যাকস। 

গুড়ের রংয়ের উন্নতি মাত্র লাভ কর! এ উপায়ের এক উদ্দেষশ্ত নহে। 

গুড়ের সারভাগ এই উপায় দ্বারা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া থাকে, 

মাৎ 'সতি পরিক্ষার হয় ও কলদী ফুট! করিয়া দিলে অভি সহজে এক 

নাসেরও কম সময়ে সমস্ত নাৎটা নির্গত হইয়া যার । ক্লসীর মধ্যে 

যে সারভাগ অবশিষ্ট থাকে, উহ! বর্ষার সমক়ও দুর্গগ্ধ হুইয়া যায় না। 



'জ্যোন্ক, ১৩০৯। ] শর্করা-বিজ্ঞান। টি 

উহা! রৌদ্রে গুকাইয়া ঢে'কিতে বা হামামদিস্তার় কুটিযা লইলে কাণীর 
চিনির স্তায শুভ্রবর্ণ হইয়া! থাকে । * | 

বণিতব্য উপায়ে যে গুড়, সার, মাথ ও চিনি. প্রস্তত হর, উছা! 

সাধারণে যাহাতে দেখিতে পায়, এ জন্ঠ কলিকাতার বাছুরের ইকনমি- 
ক্যাল €সকৃদনে এ সকলের নমুন! পাঠাইয়া দিয্লাছি। এই উপায় আব- 

লম্বনে কাধ্য করিলে একমণ গুড়, প্রস্তত করিতে 'এক পয়স৷ মাত্র অধিক 

ব্যয় হয়,* কিন্ত যে গুড় প্রস্তত হইবে, উহার মূল্য মণ প্রতি ॥০ আন! 
ৰা ১৭ টাকা অধিক পাওয়া যাইবে। এই অভিনব উপায়ে চিনি প্রস্তুত 
করিবার খরচ মণ প্রতি চারি আনা মাত্র? 

(ক্রমশঃ ) 

চা 

দ্বিতীয় অধ্যায়--কলম কাটা । 
জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, গাছ ছাট! ধা কলম করিবার উদ্দেশ্য কি £ 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দ্বিবীজ বা বহুবীজ দল কাষ্ঠময় বৃক্ষগুলিকে 
যত ছাটা যাঁর, ততই উহার পাতা বাহির হয়; আমাদের ষেমন নখ 
চুল কাটলে আবার নৃতন নখ চুল বাহির হয়, উহাদের সব্বন্ধেও তাই। 
যাহা হউক, চা-গাছে তিনটা উদ্দেশ্যে “কলম” কাটা! হয়। প্রথম উদ্দেশ্য-__ 
কলম কাটিলে নূতন পাত! বাহির হয়ঃ প্রতি বংদর নূতন পাতা ন! 

হইলে পুরাতন পাতায় *চ1” হক্কনা। কলম কাটার দ্বিতীক্ উদ্দেশ্য-_ 
প্রতি বদর কলম অর্থাৎ ডাল কাটিয়! না দিলে এ শ্রেণীর গাছ বড় 
হয়| যায়, কাজেই ইহার পাতা ছিড়িবার সময় মানুষের হস্ত নাগাল 

+ আমরা এ চিনি লেখকের নিকট শিবপুরে গিয়া দেখিয়া আমিয়াছি, 
মানা ব আর্কট পিটি চিনির মত উৎকৃষ্ট চিনি হইয়াছে । আমাদের দেশে 
অনেক সময়ে উৎক্ট দানাদার চিনি অপেক্ষ! এই শ্রেনীর পিটি চিনির দর 
বেশী থাকে। এ দেশীয় লোকে চিনি বণিলেই' শ্পিটি অর্থাৎ পেষ1» 
চিনিকেই চিনি বলির বুঝে ! দানাদার চিনিকে এদেশীয়েরা কাচা খাইতে ভাল* 
ৰাঁসে ন!। এই জগ্তই পিটি চিনির দর অনেক সময় বেলী খাঁকে। মঃবঃ সঃ। 
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পায় না। তৃতীক্গ উদ্দেশ্য---এইরূপে ভাল ছাটিয়! দিলে, বৃক্ষের বর্ধিত 

শক্তি উচ্চে না গিয়া গাছ হট পুষ্ট হুইয়া আশপাশে বাড়িয়া ঝাকড়াল 
হয়; অতএব ইহ দ্বার! পাতার সংখ্যা বেশী পাওয়। যায়। 

যাহা হউক, ইহার মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটা সর্বাপেক্ষা গুরুতর । কারণ যে 
ডালগুলি নূতন এবং দেখিতে বেশ সতেজ হইয়াছে, তাহা কাটিতে নাই। 
দেখা উচিত, যে ডালগুণি মরা মর! রকম, গায়ে সাদ। দাগ পড়িয়াঁছে, সেই 

গুলি কাটিয়া! দিতে হয়। আবার দেখ! যায যে, কতকগুলি “সরু লতার 
মত ডাল বাহির হইয়াছে, ইহা! দ্বারা ২।৪ট্ পাতা পাওয়া যায় বটে; 
কিন্ত ইহা হইতে বিশিষ্ট ডাল হয়' না, বরং এ সকল ডাল হইতে অধি- 
কাংশ স্থলে ঘন ঘন কতকগুলি ডাল বাহির হুইয়! একটা শক্ত গ্রন্থি 

হয়। অপিচ পর বৎসর ইহা! হইতে আর সচ্ভেজ ভাল বাহির হইৰে 
না, তাহা! নিশ্চয়। তবেই স্থির হইল যে, লতার মত ডু[ল্গুলি দুর 
করিতে হইবে এবং পূর্বোক্ত গ্রস্থিগুলিও কাটিয়া ফেলিতে হইবে? 

সকল গাছের অবস্থা! ঈমান নহে; ম্থতরাং এক নিয়মানুসারে সকল 
গাছ কাট! উচিত নয়। এইবপ* বত বিচার করিন্ে- যাইবে, ততই বন্দেহ 
ঘঁসিবে; সকল কাজের ইহাই. দস্তর। সাধারণতঃ এই প্রশ্ন মনে উদয় 

হয় যে, গত বৎসর যত উচ্চ করিয়া কলম কাটিয়াছি, এ বৎসর তাহাপেক্ষা 
নীচে বা উপরে কাটি কিনা! যদি গত বৎসর কাটার উপর এ বৎসর 

সতেজ নৃতন ডাল হইয়া! থাকে, গবং তাহা! লেডপেন্সিলের মত ঝ! 
তদধিক মোট! হয়, তাহাতে ছুই তিন চোক (7351) রাখিয়া কলম 

কাটা উচিত। আগামী বৎসর এই সকল চোক হুইতে সতেজ নৃতন 
ডাল বাহির. হইতে পারে। পাতা অত্যন্ত বেশী ছেঁড়া হইলে বা অন্ত 
কোন কারণ বশতঃ নূতন ডালগুলি যথেষ্ট মোট| না! হুইলে, বিশেষতঃ 
এক একটা গ্রন্থি হইতে যদ্দি অনেক গুলি সরু ডাল বাহির হয়, তাহ! হইলে 

পূর্ব বৎসরের কলম কাটার ২১ ইঞ্চ নীচে কলম কাটিতে হুইবে। 
সাধারণতঃ বাগিচা! ভাল মত চলিতে থাকিলে ৩৪ বৎসর উপর কলম 
এবং এক বৎসর নীচু কলম দিতে হয়। নচেৎ দেখা গিয়াছে যে, 
২।১ বৎসর অন্তরই নীচু.কলম কাটিয়! দিলে গাছ সত্বর ্সীণ হইয়া পড়িয়াঁছে। 

"পুর্ব প্রবন্ধে যে মাপ কাটির কথা বলিয়াছি, তাহা গাছের মধ্যস্থরে 
রাখিয়া! গাছগুলি মে্জের (721৩) মত ভাবে করিতে হইবে, এই 



জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯1] চা। ৭৭. 

বুঝিয়া ডালগুলি কাটিতে বলিবে। এই ভাবে করিতে গিয়া গাছের 
মেজের উপরে যেখানে গাছের গাট (90025) এবং হুক লতার মত 

ভাল যাহা! পড়িবে, তাহা কাটিয়। দিবে। ছুরি অত্যন্ত ধারাল হওয়া 
চাঁই এবং উহ! চালাইবার সময় নীচের দিক হইতে উপরের দিকে 
চালাইত্বে হয়। ছুরি ভোথা হইলে এবং তাহা দিয়! গাছ কাটিলে 

কাটাস্থানের ২৩ ইঞ্চি পধ্যস্ত শুকাইয়! যায়। কোন কোন বাগিচান়্ 

অগ্রে একদল লোক গাছণ্াঁপ মেজের মত করিয়। কাটিয়! যায়, তৎপরে 
অন্য দল আসিয়া লতার মত,ডালগুলি কাটে। 

তৃতীয় অধ্যায়--পত্র চয়ন | 
পত্র চয়নের মযোটামুটী হিসাব এই যে, কলম কাটার পর ৫৬টী 

পাতা বাহির হইলেই পাতা ছ্েঁড়। চলিতে পারে। অন্ত সময় পাত! 

ছিড়িতে কোন গোল নাই, কিন্ত বৎসরের আরস্তে পাত” ছিড়িতে হিসাব 

চাই। সর্বোচ্চ মোড়ন (780) পাতাটা খুঁপবে খুলিবে বোধ হইবার 
অন্ততঃ ২১ দিন পুর্ববেই পাতা ছেঁড়া উচিত। গাছের নিস্তেজ ডগগুলির 
পাত। একবারে কুড়াইয়া বা মুড়াইয়া দওয়া ভাল, অর্থাৎ তাহাতে যেন 
আর একটাও পাতা না থাকে। অপিচ ক্ুগ্র ডালগুলির পাতা প্রসবের 

ক্ষমতাও হয্ন না, উহার! প্রায়ই বন্ধ! হ্য়। রুগ্ন ডালের সমুদয় পাতা 

ছিড়িয়। লইলে আর একটী এই উপকার হয় যে, গাছের ভিতর আলে! 
এবং বাতাস চলাচলের পথ অপেক্ষাকৃতরূপে পরিক্কত হয়। নূত্তন গাছের 
পাতা অন্ন ছেঁড়া ভাল, কারণ প্রথমটা পাতা অন্ন ছিড়িলে পর-বৎসর 

কলম কাটিবার সুযোগ হুবিধ! হয়। 

চতুর্থ অধ্যায়__-পাতা৷ শুটা। 
কোন কোন অঞ্চলে প্রাতঃকাঁল হইতে অপরাহ্্ পাঁচ ঘটিকা গর্য্স্ত 

কুলীরা পত্র সঞ্চয় করে। আর কোথাও ৭ট! হুইতে ১২ট এবং ২টা 
হইতে ₹ট| পধ্যস্ত পাত ছিড়ে। প্রথম প্রণালী দাজিলিদ অঞ্চলে। 

তথায় কুলী-সম্পর্কে কোন আইন নাই। ম্ৃতরাং- কুলীর! প্রত্যহ ১০1১১ 
ছুট! কাজ করিলে কেহ বাঁধা দেয় না। আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে কুলী- 

সম্পকায় আইন রহ্য়াছে। লুতরাং তথায় কুলীরা ৯ ঘণ্টার বেশী খাটিতে 
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পারে না। দার্জিলিঙ্গ অঞ্চলে সমস্ত দিনের পাতা একেবারে সন্ধ্যার সময় 

লইয়| আসে। কিন্ত আসামাদি প্রদেশে কুলীর একবার ১২টার সময় 
আবার সন্ধ্যার সময় পাতা লইপ়া আসে। আসাম ও কাছাড় দাধিলিগ- 
অপেক্ষা অনেক বেশী গরদ। সুতরাং পাঁতা না, আনিলে তাহা টুকু- 

রিতে গরম হইয়া! উঠে, এবং কিছুটা! লাল হইয়া! যায়। , পাতা” এইরূপ 

গরম হইলে তাহাতে ভাল চ! হয় লা। পাতা গরম হওয়া অর্থাৎ 

লাল হওয়! বা পচিস্না যাওয়া! একই কথা। এ বিষয়ের জন্য সবিশেষ" দৃষ্টি রাখা 

ডচিত। যে সকল কুলীর! অনেক পাতা ছিড়ে, তাহার! টুকুরিতে পাতা ঠাসিয়া 
ভরিতে থাকে। ইহাতে প্রাতা গরম হইয়া! উঠে। হুতরাং যাহার! বেশী পাতা 

ছিড়ে, তাহাদিগকে খুব বড় টুকুরী দেওয়া! উচি্ভ। পাত! ছিড়িয়৷ কুঠীতে 

আনিতে বিলম্ব হইলে, তাহা বাগানের ছা্সাযুক্ত স্থানে কাপড়ে বিছাইয়! 
ঘাটিয়! রাখা উচিত। ইহাতেও পাত! লাল হইলে, তাহ! বুয়া ফেলিয়! 
দেওয়! উচিত! 

- ম্যানেজারের শ্বহন্তে পাঁতা ওজন কর! উচিত। পাঁতা ওজন করিবার 
সময় টুকুরি ঘাটিয়া দেখা উচিত। যদি কেহ চা'র অনুপযুক্ত শক্ত পাঁতা 
আনে, তখন তাহা ধর] পড়ে! বিশেষতঃ এ সময়ও গরম পাতা বা 

লাল পাত] ধর! পড়িয়া বাছাই হয়। 
পাত! কুঠীতে আসিলেই তাহা চাঁলুনীতে থাঁটিয়া দেওয়া! উচিত। এই 

অন্ত পূর্বেই যেন লোক ঠিক করিয়৷ রাখা হয়। যদি কুলীরা টুকুরি 
হইতে পাতা ঢালিতেই তাহা ঘাটিয়া না দিয়া গাদা করিয়া রাখে, তবে, 

পাতা আরও গরম হয়। স্থৃতরাং সে পাতার চ1 ভাল হয় ন!। পাতা 

চালুনীতে ঘাঁটিয়! দিতে যত বিলম্ব হইবে, চা তত অধম হইবে । হ্থুতরাং যাহাতে 

পাতা! ঘাটিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না হয়, তদ্বিষয়ে পুর্কেইি পাক! বন্দোবস্ত করা উচিত। 
চালুনী সাধারণতঃ হই প্রকারের। গোল ও চতুফ্ষোণ; তন্মধ্যে গোল 

চালুনীই অধিক স্থবিধাজনক। কারণ তাহা ভাঙ্গে কম। এবং একটার 
এক-তৃতীয়াংশ অপর চালুনীর উপর রাখিলেও বাযু-সঞালনে বাধা হয় না। 
আনেক স্থানে লোহার জালের ও ঘন কাপড়ের চালুনী আছে। কিন্ত 

সর্বাপেক্ষা বেতের চালুনী সর্বোৎকষ্ট। 
| (ক্রমশঃ ) 
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*কষ্টিক পাম” সাবান প্রস্তুত করিবার একটা প্রধান উপাদান। এই 
রব্যটী পুড়াগায়ে অতি সহজে অল্প মূলধনে প্রস্তত হুইতে পারে। পাড়া- 
গায়ে গুল, শুকৃনা পাতা, কলার “বাসন1, লতা ও" তদ্বিধ অঙ্তান্ত দ্রব্যার্দি 

বিনা-ব্যবহারে নষ্ট হইক্স! যাঁয়। কেহ তাহাদের খোজ রাখে না । পকষ্টিক 

পটাস” প্রস্তত করিতে হইলে এই প্রকার গশুফ ও হালক! ধ্রিনিসগুলি 

এক স্থানে গাদা করিয়া! পোড়াইতে হয়। গোড়াইলে ইহা! হইতে এক 
প্রকার সাদা ছাই বাহির হয়। কাল ছাইগুলি অন্তান্ঠ দ্রব্যের সহিত 
পোড়াইবার জগ্ত রাখিয়া দিবে। সাদা রঙ্গের ছাইগুলি একত্র করিয় 
কোন চীনুু্মাটীর পাত্রে অথব! দেশীয় মাটীর পাত্রে জল দিয়! গুলিয়া 

লও। ছাইগুলি জলে মিশাইবার পর প্র মিশ্রের মধ্যে গ্রাতি-/৫ সের 
জলে %* ছটাক, হিনাবে কলি চুণ মিশাইক়্ট দাও। তাঁর পর বেশ 
করিয়া জল চুণ একত্র করিয়! নাড়িয়া ঘোলাইয়! দাও। এক ঘণ্টার 
গরে দেখিতে পাইবে, উপরে পরিফার জ্ল, কিন্তু নীচে সাধ! ও কতক* 
গুলি দ্রব্য স্থির হুইয়৷ রহিয়াছে । 

এখন যাহা নীচে রহিম্নাছে, তাহ! চক বা চা-খড়ি চুণ, এবং উপরের 
ব্য “কষটিক পটাস” দ্রব্য বই আর কিছুই নহে। তারপর অন্ত আর 

একটা! মুৎপাত্রে “কণ্িক পটাস* দ্রব্য ঢালিয়! পৃথক করিয়া লও। ন! 
হয়, খুব ঘন কাপড়ে ছাকিয়া লইলেও চলিতে পানে । তাহাতে চক-চূর্ণ- 
গুলি ত্র কাপড়ের মধ্যে আটির়! যাইবে ও প্র কণ্টিক গটান দ্রব্য কাপ- 
ডের মধ্য দিয়! পাত্রাস্তরে পড়িতে থাকিবে। কাপড়খানি খুব পরিফার 

হওয়! আবশ্যক । আর একটা কথ! এরই যে, কাপড়খানি ব্যবহারের 
অনতিবিলঘ্বেই উত্তম করিষ। ধুইয়! ফেলা উচিত। না হুইলে কাপড়খানি 
শীত্রই নষ্ট হইয়া যাইবে 

কগ্টিক পটাস* ভ্রবা সমুদয় সংগৃহীত হুইলে উত্তম মৃৎ্পাত্মে করিয়া 
হুর্যের উত্ভতাগে রাখিয়া দাও। যর্দি কোন রং বিকৃত করিবার পদার্থ 

উহার মধ্যে থাকে ত শোধরাইয়া যাইবে। অবশেষে এ জল একটা 
এনামেল-পাত্রে করিয়। অগ্সির উপর রাখি! জাল দিতে হইবে। আজ 
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কাল এনামেল-পাত্র সংগ্রহের অন্ত আর বিশেধ ক পাইতে হয় না। 

কলিকাতায় বাজারে এনামেল কর! জলের বাঁটা হইতে আরম্ভ করিয়! 
এনামেলের কড়া পধ্যস্ত পাওয়া যায় ॥ জাল দিতে দিতে ত্রমে জল 

মরিয়া যাইবে। তখন খন আঠার মত এক প্রকার পদার্থ কড়ার 
নীচে থাকিবে। আগুণের জালে যখন খর পদার্থ গাঢ়তর হইয়া! লালবর্ণ 
হইবে, তখন ইহা! উপযুক্ত পাত্রে ঢাল! ফেল। কিছুকাল গরে জমিয়! 
কঠিন হুইবে। তারপর ছাঁচ হইতে .তুলিয|! লইয়! সাবধানে: বাক্সে বন্ধ 

করিয়। রাখিয়া! দাও। , 

ইহারই নাম পকষ্টিক, পটান।* এই ভ্রব্য কলিকাতার ওষধ-বিক্রেতা- 
দিগের দোকানে বিভ্রীত হইতে পারে। 

মনে কর সঠী গাছ। উহার মূলে পালো৷ পাওয়া যায়। পাতাগুলি 
শুকাইপ্পা লইতে হয়। মনে কর, হলুদের গাছ, কিন্বা আদার গাছ। 
ডাইলের গ্রাছ," ধানের খড়, আলুর পরিত্যক্ত লত্ভা, কুমড়া, ফুটা, তরমুজ 
প্রভৃতির শু লতা! প্রভৃতি সমস্ত হইতেই প্রনৃত কষ্টিক গটাস পাওয়! 
যায়। সমস্ত প্রকার লতা পাতা কিন্বা গুল্ম বা! ওষধিজাতীয় শুকাইয়া 
গোড়াইতে হয়। ৃ 

প্রথম একবার গাঁদা করিয়া পোঁড়াইতে হয়। ভারপর পূর্বোক্ত জলে 
জাল দিবার জন্ত বাকী মজুদ লত! পাতা ইত্যার্দি পোড়াইতে পারা যায়। 
এই ভাবে করিলে আলানি কাষ্ঠের খরচ লাগিবে না। 

| কষক। 

কেঁড়াগাছীর চিনির কারখানা । 

কেঁড়াগাছী জেল! ২৪ পরগণায় ; কিন্তু ইহ! খুলনার প্রায় নিকট, ভায়! 
বসিরহাট বলিয়া! পত্রা্দি দিলে শীঘ্রই পাওয়া যায়। এখানকার ওজন 

আপনাদের কলিকাতার সঙ্গে মিল আছে। পুর্বে এ প্রদেশে অনেক 
চিনির কারখানা! ছিল। আমাদের নিত্যানন্দকাটা গ্রামে পুর্ববে ১২ট| 
চিনির কার্খান! ছিল, এ বৎসর ৫টা হুইয়াছে। আমর! “মোকাম তলার” 
গুড়ের হাট হইতে গুড় ক্রয় করিয়! থাকি। 
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মোঁকামতলা আমাদের দেশে বিখ্যাত জায়গা । এখানে সপ্তাহে হইদিন্ 
হাট হুয়। হাটে নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া, যায়; তন্মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস্ 
হইতে চৈত্র মাসের ছুই সাহু পর্য্যন্ত এই হাটে অপর্যাপ্ত গুড় ক্রুদ 
করিতে পাওয়া যায় ইহ! থেন্ুরে গুড়। আমর! এ কাধ্য বহুদিন 
হইতে *করিতেছি। গুড়ের দূর খুব কম ছুই টাক! চারি আনা হইতে 

উচ্চদর বড় জোর তিন টাকা ঝার আন! হইতে" দেখিয়াছি। আমাদের 
কারখান!*ছোট। প্রতি -বংসর ২।৩ হাজার মণ গুড় ভাঙ্গিয়া আমরা 
চিনি প্রস্তত করি। আমাদের অপেক্ষা বড় কারখানাও এ প্রদেশে ছিল ? 

এখন আর নাই। কারখানা বড় করিলে চিনির পড়তা সুবিধা! হয়? 
ঘশ হাজার টাক! মূলধনের কারখানায় ১২১৩ জন লোক রাখিতে হয়॥ 
কিন্তু ছোট কারখানা করিলেও প্রায় এরূপ লোক রাখিতে হয়। তবে ২১ জন্ 
লোক কম.রাখিলেও চলে.) ফলে ইহাতে কারখানার খরচ বড় কমে না, তবে 

টাকার ব্যাঙ ইত্যাদির কিছু স্থবিধ! হয় মাত্র। কারখানার লৌকের বেতন ৭*' 
হইতে ১২৭ পর্চচন্ত উচ্চ মাহিনার লোক থাকে জানিবেন। যে ব্যক্কি গুড় 
জাল দিয়া গোড় চিনি করে, তাহাকে ণ“পসারি* বলে। পসারি চিনির 
কারখানার মধ্যে উচ্চ কর্খচারী। আম্্দের গ্রামের নিকট সোনাই নদী, 
আছে। নদী বটে, কিন্ত ইহার শক্রোত নাই। এই নদীতে বিস্তর পাটা, 
শেওল! হয়; তাহা দ্বারা আমর! গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করি। 

হাট হুইতে আমরা গুড় আনিয়া উহার পাত্র ভাঙ্গিয়া চুবড়ীতে :উহা 
রাখি এবং গুড় গুঁড়াইয়! দিয়া থাকি। প্রত্যেক চুবড়ীতে ছুই মণ-_আড়াই 

মণ গুড় ধরে। উহাকে একট! গামলার উপর ”তেকেটে” দিয়া বসাইয়া 

উহাতে পাটাশেওল! চাপ! দিয়! রাখি। ইহার ফলে চুবড়ী হইতে গুড়ের 

রস ঝরিয়া! গামলায় পড়ে। সাত দিনের পর শেওল! তুপিয়া আট দিনের 

দিন উক্ত চুবড়িস্ক গুফ গুড় কাঁকিয়! বাহির করিয়া যে চিনি পাওয়া যায়, 
তাহা! রৌদ্রে শুকাইয্স! বস্তাবন্দী করি, ইহাকে “দলে!” চিনি বলে। এই 
রূপ “এক চুবড়ী গুড় ॥ দ্রিন স্তর শেওলা বদলাইয়1 ক্রমে ক্রমে "চিনি 
'কাটিতে এফ মাস হইতে দেড় মাসের মধ্যে শেষ হয়। কারখানায় এই 
রূপ বিস্তর চুবড়ীতে গুড় রাখা হয়। তৎপরে এই চুবড়ীর. গুড় হইতে 
দুয়া চিনি হইয়া গেলে, ইহার তলদেশের গামলায় গুড়ের যে রদ 

পাওয়া যায়, তাহ! জাল দিয়া, নাদে ফেলিয়া! শীতল করিয়া পুনরায় 
১১ 
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উহাকে. গুড় কর! হয়। আমরা ইহাকে প্দানাবাঁধ* বলি। এই গুড় 
না হইতে তুলিয়া একট! তোলের উপর রাখিয়া! তাহাকে নিংড়াইয়। 

'জীতা (চাপবিশেষ ) দিয়! ২১ দিন রাখিয়! বেশ করিয়া রস ঝরাইয়। কিছু গুড় 
পাওয়া! যায়। পরন্ত এই গুড়কে পুনরায় জলে গুলিয়! গাল দিয়! আবার নাদে 
ফেলিয়া! শীতল কর! হয় ও তাহার পর এই নাদ পাত্রকে একটা 

গামলার উপর বসাই়া উহার তলদেশের *ছিত্র খুলিয়া! দিতে হয় এবং নাদের 
উপর পাটা শেওলা চাপা দিয়া রাখা হয়। পরন্ত ইহাঁকেও সেই পূর্বোক্ত 

ভাবে ৭ দিন অস্তর শেওল! বদলান এবং ৮ দিনের দিন চিনি কাটিতে 
হয়। অধিকন্ত এই চিন্নিকে গৌড় চিনি বলে। ইহা ভিন্ন আমাদের 
দেশের কারখানার অন্তবিধ কোন চিনি হয় না। গৌড় হইয়া গেলে 
উহার যে রস পাওয়া বায়, তাহা দ্বারা আর চিনি হয় না, উহাঁকে 
প্চিটে” বলে। কারখানায় যে ৮১০ জন লোক থাকে, তাহার: শৃঙ্খলাবন্ধ 
ভাবে কার্য করে, অর্থাৎ চিনির কারখানায় ভ্রিবিধ কার্ধ্যই প্রধান। 
এই অন্ত এক শ্রেণীর লোকের! কেবল পগুড়আাল দেওয়া” কার্ধয করে, 
পর দল চুবড়ী হইতে চিনি কাকিয়! বাহির করে এবং আর এক দল 
কেবল চিনির শুকান এবং বস্তাবন্দী প্রভৃতির কার্য করে। 

আমরা ৪/০ মণ গুড় হইতে ১/০ মণ চিনি রী 
উপস্থিত উহার দ্র - *** ৪1৩ 
উক্ত ৪/, মণ গুড় হইতে গৌড় চিনি পাই ।৫ সের-_ 
স্বর 81* হিসাবে ৪ ১1৩/০ 

পরস্ত উক্ত ৪/০ মণ গুড় হইতে চিটে গুড় গাই ২০ মণ 
 দ্বর ২৭* হিসাবে ++ ৬ %৩ 
বাকী ।৫ সের জলংতি অর্থাৎ আঁর কিছু পাই না। 

মোট আদায় ৪/* মণে সহি 

অতএব জম! হইল তের টাক1 এক আন1। এখন খরচের কথা বলি,-. 
গুড় ক্রয় ৪/০ মণ ৩৯ হিসাবে ১৪৯ 
তৎ্পরে উহ! জানিতে গাড়ী ভাড়া, কাষ্ঠ, শেওলা, মাহিনা, 
ব্যাজ, জাড়ত ইত্যাদি টি মণকর! 1৮* হিসাবে . ২॥০ 

রা | খরচ ৯৬1০ 
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খরচ সস ৬11৩ 

কিন্ত জম! ১৩,/৩ 

অতএব ক্ষতি ৪/০ মণে-.. ৩1১৬ 

আমাদের এ শ্রেণীর কারখানা আর বাঁচিবেনা। আপনাকে গত বর্ষের 
হিমাব ছিলাম। 

শ্রীসীতানাথ বিশ্বাস। 
নিত্যানন্দকাঠির চিনির কারখানা! । 

৪ 

মানভূমে কয়লার খনি। 

ছয় মাত হইল, আমি কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া ২৫ শত 
টাকায় ১ শত বিঘা জমি এখনকার রাজা অর্থাৎ জমিদারেক্স ন্লিকট হইতে 
কন্ট্াা্ট লইয়াছি।* এই জমিতে কয়লার খাদ আছে। উদেশ্য-_কয়লার 

খনির কাধ্য করিব। উপস্থিত যেরপে সামান্ত ভাবে কার্ধয আরম্ত করিয়াছি, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিখিতেছি। , ্ 

আমি যে স্থানে রহিয়াছি, তাহা কলিকাতা হইতে মেলে ৮ ঘণ্টার 
পথ। হাবড়া হইতে কর্ডলাইনে প্ধানবাধ” ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেনীর 
টিকিট ত্তুয় করিতে ২৬৫ ভাড়া লাগে। এই ধানবাধ ষ্টেশনে গৌছিয়া, 
আমার খনি “কুজেমা মহরবীন্ন” গ্রামে আসিতে হইলে, দেড় ক্রোশ 

হাঁটিতে হয়, অথবা গরুর গাড়ি পাওয়া! যায়, তাহার ভাড়া আট আন! 

লাগে। এ দেশটা পাহাড় এবং জঙ্গলে পূর্ণ। পাহাড়ীর! এবং যাহার! 
কন্নলার খনিতে কাজ করে, সেই সকল অসভ্য কুলির! এইস্থানে বাস করে। 
কয়লার খনির কার্যের জন্ত এখানে কতকগুলি বাঙ্গালী, কয়েকটী ডাক্তার এবং 

কতকগুলি ইংরাজের বাস হইয়াছে । পানীয় জল ভাল নহে। করলার 
খাদের জল ফুটাইয়! ব্যবহার করিতে হয়। খাদ্য দ্রব্যের অবস্থাও তথৈব চ। 

কয়লার খনির জন্ত এ স্থানটী ক্রমেই প্রসিদ্ধ হইতেছে এবং হইবে ॥ . 
এখনও এখানে অনেক কয়লাপুর্ণ জমি পাওয়! যায়। এঅস্থানটী মানতৃম জেলার 
অন্তর্গত; পোষ্টাপিস ঝড়ে। 

অমি কনট্ুক্ট করিয়া! লইবার সময় যে টাক] চুক্তি হয়, তাহা দিতে 
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হ্য়। স্বত্ব এইরূপ যে, যতদিন জমিতে কয়লা! থাকিবে, ততর্দিন জমি আমার 
থাকিবে, অথচ জমিদার উহার খাজনা! দিবে। কয়ল! নাই বুঝিলে, যখন 
আমি ছাড়িয়া দিব, তখন সে জমি পুনরায় জমিদাবের প্রাপ্য হইবে। 

আমি ইচ্ছা করিলে ২ শত বৎসর পধ্যন্ত উহ! হইতে করল! তুলিব, বা 
ইচ্ছান্ুসারে অথবা আমার অবস্থান্লারে উহাতে খনি করিব; কয়লা 
তুলিব, তাহাতে জমিদ'র কোন কথ, কহিতে পারিবেন না, বা আমার 

শ্বত্বেরে কোন অনি করিতে পারিবেন নাঁ। কিস্তু ২ শত খৎসর পরে 

উহাতে কয়লা থাকুক বা নাই থাকুক, সে জমি এবং উহার উপর 
ইমারত আদি থাকিলে, তাহাও জমিদারের প্রাপ্য হুইয়া যাইবে। ইহা 

ভির্ন জমিদারের সঙ্গে .আর' একটা সর্তত এই যে, উক্ত জমি হইতে যত টন 

কয়ল! উঠিবে, প্রতি টনে ছুই আন! হিসাবে কমিশন জমিদার পাইবে। 

এইজন্ত খাদ হইতে প্রতিদিন যত কয়লা! উঠে, তাহার রিগোর্ট প্রত্যহ 
জমিদারের ব্লাটাংত দিতে হয়। 

স্কুলের ম্যাপ আকার অভ্যাস এবং জ্যামিতিক» অন্ক এএই কার্ধ্যে বিশেষ 
প্রয়োজন। জমিদারের নিকট জমি লইয়া! ভাহার ম্যাপ করিয়া রাখ! 
চাই। জমীর সীম! লইয়া কোনু গোল বাঁধিলে, অথব! কোন নৃতন খাদ 
কাটাইতে ইচ্ছা করিলে, ঘরে বসিয়া ম্যাপ দেবিয় তাহা করা যায়। 

জমি লইবার পূর্বে টাকাগুলি জলে ফেলিতেছি, একার্ষে ইহাই ভাব! 
উচিত।: তৎপরে অদৃষ্টক্রমে মাটীর ভিতর হুইতে টাকায় টাঁকা উঠিতে 
পারে, অথবা কেবল মাটা ও জল বাহির হইতে পারে। আমরা অদৃষট- 

বাদী হইলেও মন বুঝে না বলিয়া, তবু জমি লইবার অগ্রে সে জমির 
পার্থে কাহারও খাদ আছে কি না, তাহ! দেখি। যদি থাকে, সে খাদে 

কত্ত নিয়ে কিরূপ ভাবে করল! উঠিতেছে, তাহ! অনুমান করিয়া, আমারও 
ধীরূপ হইবে ভাবিয়া জমি লইয়া! থাকি । অন্ততঃ আমি ত এইরূপেই 
লইয়াছি।" নচেৎ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বা বাবুর! আদিয়া জমির গভীর দেশ 
পর্যন্ত লৌহ শলাক! প্রবেশ করিনা দিয়া, কয়লা প্রাপ্তির মীমাংসা করিয়া 
দিয়! থাকেন। একার ব্যয় বলিয়! আমি তাহা! করি নাই। 
' আমি. দেখিতেছি, জমির ভিতর কয়ল! ছুই ভাবে থাকে। প্রথমতঃ 

পর্বতের মত উচ্চভাবে অর্থাৎ নিম়ে প্রশস্ত, উপরে ক্রমে সহ্ীর্ণ হইয়া মুখটা 

যেন হরিকাকার ধারণ বরিয়াছে। এই ুচিকাকার মুখের উপরের মুত্তিকাও 
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উচ্চভাবে স্ফীত হইয়া ধেন টিপি” মত হুইয়! থাকে। দ্বিতীয়তঃ সমতল- 
ভাঁবে নদীর জলের মত মৃত্তিকার ভিতর কয়লার শুর শারিত থাকে। 

তৎপরে পুফরিণী বা ইদারা কাটার -ভাধে খাদ কাটিতে হয়। এই খাদ 
কাটিবার সময় যদি .প্রস্তরের কঠিন আবরণ পড়ে বা পাওয়! বার, 
তাহা! হইলে সে সকল স্থানে ডিনামাইট বা বারুদ দিয়া সেই প্রন্তর 

স্তর ফাটাইয়া, 'পাথর তুলিয়া, তবে খাদ কাটিতে হম্ন।: ইহা! প্রায় সচরাচর 
হয় না। * বারুদ দিবার লোকও ্বতন্ত্র। তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া ইহ! 
করাইতে হয়। যে খাদ পুকুরের মত করিরা কাটা হয়, তাহাকে 

আমর! “পুকুর খাদ” বলি। এই শ্রেণীর খাদের জন্য ইংরাজ-রাজের 

কোন আইন ইত্যার্দি নাই। কেবল গভীরতাঁনুসারে উহাতে মৃত্তিকাদি 

পড়িয়া! অথবা দ্যান অঙ্গারক গ্যাস বাহির হইয়! কুলিদের অন্থথ ন1 হয়, সেই 
বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়। সরকারী ভাক্তার ইহা পরীক্ষা করে। গভর্ণ- 

মেন্ট এই সকল ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া" দিয়া থাকেন বটে, কিন্ত ইহাদের 
বেতন আমাদিগকে ধিতে ছয় রে 

পুকুরে খাদ ভিন্ন “পিকৃখাঁদ” এবং “সিড়ি খাদ” নামে আর ই প্রকার 
খাদ আছে। পিক্ খাদ ইদারা অথবা পাৎকুয়ার (পাতাকুব ) মত ভাবে 
প্রথমটা কাটিতে হয়, শেষে ভিতরে 'ইন্দুরগর্ত বা বিবরের বাসার মত 
অথব! সুন্দরের হুড়ঙ্গের মত তাহার ভিতর পথ ঘাট সবই করা হয়। 

এই শ্রেণী খাদ্ধের উপরে শম্তক্ষেত্র বা অয়দান। এই মাঠের ৫০ ফুট অন্তর 

অন্তর এক একটা বৃহৎ গর্ত করিয়া! খাদের তলদেশের সহিত সাধারণ 

প্রাণবামুর সংযোগ করিয়া দিতে হয়, নচেৎ উহার, ভিতর কুলির! বাচিবে 

কেন? কপিকল এবং এঞ্জিনের সাহাধ্যে এই শ্রেণীর খাদের সেই ইদার! 
মত মুখ হইতে জল এবং কয়ল! তোল! হুয়। মানুষও উহার ভিতর এই 
ঘবার দিয়া কপিকলের সাহায্যে প্রবেশ করে। উপরের জমি দমিয়া! না 
যায়, এজন্য উক্ত সুড়ঙ্গের ভিতর কুলিরাই কয়লা! কাটিয়া! “থামের* 
মত পিল্লে করিয়া দেয়। পরস্ত এই পিল্নে ভাঙ্গিয়। যখন কয়লা! বাহির 
কর! হ্য়, তখন. এ পিল্সের অল্প অন্ন স্থান ভাঙ্গিয়া, তথায় ইষ্টক দিয়! 

গীধিয়। দিতে. হয় এই শ্রেণীর খাদের অন্ত ইংরাজ-রাজের অনেক 

বসআইন আছে, ছুর্ঘটনাও এই শ্রেণীর খাদে যথেষ্ট. হুইয়াছে। ইহার মধ্যে 
আরো! লইয়। উলঙ্গ হইয়! কুলির কাধ্য করে। পুম্তকাদিতে এই শ্রেণীর " 
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খাদের কথা আমর! অনেক পাঠ করিয়াছি। 'অনেক টাকা ন! হইলে, 

পিক্ খাদ কর! যায় না। সিড়ি খাদও পিক খাদের মত। ইহার মুখ 
খুব প্রশত্ত। সেইস্থানে সিড়ি ' করিয়! ক্রমে সুড়ল্নের সঙ্গে এবং মাঠের সঙ্গে 
সমান কর! হয়। এই সিড়ি দিয়া গাড়ীর সাহায্যে অথবা কুলির! হায়! 

কয়ল! তোলে। আমি অন্ন মূলধনে কার্য্যারস্ত করিয়াছি, এজন্ত পিক থা 

বা দিড়ি খাদ করি নাই। পুকুর খান করিগ্বাছি, প্রবং সঙ্গি দিয়) 
জল ফেলিতেছি। ক্রমে একার্ধ) বড় করিব, ইচ্ছা আছে। রর 

পিক খাদে কুলী-আইন রীতিমত আছে, আমাদের পুকুর-খাদে উহার 

ঝঞ্চাট নাই। পিক খাদদে কোন ছুর্ঘটন বশতঃ 'কুলী মারা পড়িলে, ম্যানে- 

জারকে তজ্জন্ত দারী হইতে হয়। আমাদের খোগ। বাতাসে পুকুর-খাদে 

মন্দ বায়ু জন্সিবার সম্ভাৰন! প্রায় নাই। তবে ষ্কে প্রকার খাদ হউক 
না কেন, লমুদায় খাদের কুলীরিগের অন্থুথ করিলে, ভাহার অন্ত আমাদিগকে 

ডাক্তার ডাঁকিয়া.চিকিৎসার ব্যবস্থা* করিনা দিতে হইবে, এরূপ নিয়ম আছে, 
এবং পথ্য, ওষধের মূল্য ও ডাক্তারের দর্শনী বা! বেতন আমাদিগকে 'দিতে.হয়। 

প্রায় অধিকাংশ কুলী রোজে থাটিয়া থাকে। উহাদের কতক বিষয়ে 
ঠিক বীধাবাধি মজুরী নাই। সচরাচর পুরুষ-কুলীকে চারি আন! এবং মেয়ে" 
কুলীকে %১০ রোজ দিতে হয়। খাদ কাটা এবং গাছ! দেওয়! কা্যে কুলীর 
মদ্ুরী বাঁধা আছে। ১০ ফুট দীর্ঘ, ১* ফুট প্রস্থ এবং ১ ফুট উচ্চ, এইরূপ গর্ত 
কাটিতে উহার! যত জনেই থাটুক, আমর! ছয় আন! দিব। যখন খাদ 

হইতে কেবল কয়লা উঠিবে, তখনও এ হার থাকিবে। 

খাদের কয়লা! তুলিয়া, উহা? কত নম্বরের কয়লা, তাহা উহারাই 
বাছাই করিয়া শ্বতগ্র প্বতন্ত্র স্থানে গাদা! দিয়! রাখে । অবশ্য এ সময় 
ম্যানেজারকে তাহ! দেখিয়! লইতে হয়। আমাদের কাঁটা এবং বাটখারা 
ইত্যাদি নাই॥। গাদাটা ১* ফুট দীর্ঘ এবং ১০ ফুট প্রস্থ এবং ১ ফুট 
উচ্চতাবে সাজাইয়া দিলে, উহা আমর! ফিতা দিয়া মাপিয়া লই। এই 
মাপের কয়ল৷ ওজন করিয়া জান! গিয়াছে যে, ২।* টন হুয়। অতএব 
আর ওজন করিতে হয় না, এঁ মাপেই মাপিক়া ২॥* টন ধরিয়া বিক্রয় 
কর! হয়। এইরূপ একটা গাদা সাজাইতে কুলীরা 1%* আনা লয়। 
খাদার মাপ হইয়। গেলে, তখন উহাকে ডিপোর রাশীকৃত ভাবে রাখ! 
অথব! রেল-গাড়িতে বোঝাই দেওয়া! হয়। রেলগাড়িতে বোঝাই দিবার 
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সময় আবার কুলী-খরগ হয়। আমর! প্ররূপ গাদা মাপিয়া টনের 

হিসাব করি। ১ টন কলিকাতার মণে, ২৭/৮1%/০ ধরা হয়। এই 
টনের উপর কয়ল্র দর হয়। আমি প্বীম কোক প্রতি টন ১%/* দরে 
বিক্রয় করিয়াছি । ' 

আমন্জাও কুন্ট্রান্ট সর্তে মাল বিক্রয় করি। কেহ কেহ এত ফুট 
দীর্য এবং এত ফুট প্রস্থ এই স্থানের মধ্যে যত কিয়ল1 উঠিবে, তাহা! 
লাইব, এই সর্তে কন্ট্রান্ট করেন; যদ্দি না উঠে, তিনি ও আমি ছ'জনেই 

খালাস হই! কেহ কেহ শা এত দিনের মধ্যে এত টন করল! লইব, 

এই সর্তে কন্টাক্ট করেন। কেহ কেহ বিবিপ্ু প্রকার করল! স্বতন্ত্র 

স্বতন্ত্র দূরে কনৃট্রান্ট করেন। এইরূপ বিবিধ সর্তভাদির জন্ত প্রত্যেক সর্তে 
করলা এক হইলেও দর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হই] যায়। 

কলিকাতায় বাঁসা খরচের জন্ত যে করলা আ'সিত, তাহাতে ছোট 
বড় এবং কৃড়ির মত ও ধুলিবৎ বিবিধ আকারের কয়লা! এক সঙ্গে এক 
মণের ভিতর দেখিম্বাছি। এখানেও প্রায় গ্রন্ূপ; তবে উহ! বাছাই কর! 
হইয়। দর এবং উহাদের নাম ম্বতন্ত্র হয় মাত্র। ইহাভিন্ন কৃত্রিম উপায়ে 
হুই প্রকার কয়ল। করিয়৷ দেওয়া হয়, তাহাদের দর. বেশী। যে কর" 
লার আঅশচ বেশী এবং ধূম কম হয়, তাহাই ভাল কয়ল!। এই শ্রেণীর 

কয়লাই এপ্রিন ইত্যাদির জন্ত সাদরে ব্যবহৃত হয়। 

মানভুমে কয়লার খনি। ৮৭ 

(ক্রমশঃ) 

মহাজন-উক্তি। 

কোন ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে, যে সকল নিয়ম পালন করিয় 
চলিতে হয়, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ কর! যাইতেছে । 
এই নিয়মগুলি ব্যবসায়ে *উন্নতিণীল” কয়েকজন ইউরোপীয়ের অভিজ্ঞতা. 
প্রহুত ১, ব্যবসায়ে -প্রবৃতদলের উপকারার্থ “ইয়ংম্যান” নামক পত্র হইতে 

বিলাঁতের “রিভিউ অফ রিভিউস্” পত্রিকায় উদ্ধত হইয়াছে। 
» স্যার মাম লিপটন বলেন *উদ্গেশ্যবিহীন কাধ্যে প্রকৃত ফললাভ ঘটে 

না। কোন একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া ধদ কেহ কোন ব্যব 
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সায়ে প্রবৃত্ত হয় এবং উহার জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করে, নুবুদ্ধি-পরিচালিত 
ভাবে বত্ব ও আগ্রহ প্রকাশ, করে, রাতারাতি বড়মান্ষ হইব, এমনটুকু 
মনে না থাকে, অন্যের দ্বার! নিজেরা যের়প ব্যবহ্ৃত. হইতে ইচ্ছা করে, 
অন্তের প্রতিও যদ্দি সেইরূপ ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার ব্যব- 
সায়ে উন্নতিলাভের পথে আর কোনরূপ আশঙ্কার কারণ থাকে না।” 

টাইম্স্ পত্রের ম্যানেজার মিঃ মোঁবারলি বলেন «প্রথমেই লাভালাভ 
খতাইওন!। মইখানি কত উচু, লোকে তাহাই দেখে; মরয়ের প্রথম 
ধাপের উচ্চতা দেখে না, দেখিবার আবশ্যকতাও হয় না।' তোমার নিজের 

কাজটুকু যখন বেশ বুঝিতে পারিবে, তখন তোনার উপরিস্থ ব্যক্তির কাজ 

টুক শিখিয়! আয়ত করিয়া লইতে যত্ব করিও! তোমায় যদি কোন 
রাস্তা ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, তবে গ্রমন করিয়া সেই রাস্তা 
ঝাঁট দিবে, যেন তেমন পরিফার ঝাঁটান রাস্তা মার কোথাও দেখিতে না 
পাওয়! বাঁ়। "ফল কথা, _কাজকর্ এমনই হুচাক্করূপে ০ নৃতনত্বভাবে 
সম্পনন করিবে।* 

সার জর্জলিউনিস এই গুপির সংক্ষেপ করিয়! একটি কথান় তাহার পরামর্শ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, “জগতে কোন কার্যে সফলতা লাভ 

করিতে হইলে, লোকে নিজের আমোদ প্রমোদ ুখ সচ্ছন্দতা বিষয়ে যেরূপ যত 

ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাঁকে, উহাতেও সেইরূপ যত্ব ও আগ্রহ প্রকাশ 
করিবে।” মিঃ পিয়ার বলেন, “ছেলের! খেলার সময় যেমন সকল 

কাধ্যের ব্যবস্থা করির! লয়, পড়ার সময় সেরূপ করে না) ক্রিকেট খেলার 

সময় তাহারা খেপিবার উপকরণ সামগ্রীগুলি রথাযথ ব্যবস্থিত করিয়! 
রাখে। ব্যবসায়ের স্থলে তোমাকে ছেলেদের এই ক্রিকেট খেলার বিষয় স্মরণে 
রাখিক্া সমস্ত কাক কর্দের সুব্যবস্থা করিয়া! লইতে হুইবে। এমন একটি 
ব্যবসায় নিজের জন্ত নির্বাচন করিয়! লইবে,' যাহার জনা কান কর্ম 
করিতে শেষে. তোমার বিরক্তি বোধ না হয়। যে ব্যবসাকটি তোমার 
পক্ষে বেশ উপযোগী বলিয়! বোধ হইবে, মেইটি অবলম্বন করিয়া! অশাটুলির ন্যার 
উহাতে লাগিক্লা থাঁকিবে। উহার বিষয়ই সতত চিত্ত! করিবে এবং যত- 
দিন না উহাতে সফলত!1 লাভ করিতে পার, ততদিন অবসর খুজিও না।” 

-আলডারম্যান টিলোর বলেন, “তোমার কার্যের অন্তর্গত শুক বিধয়- 

গুলি সর্বদা স্মরণে রাধিবে। সার রির্চাড টার্গিও: নির্বন্ধ. সহকারে এই 
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.জুপই পরামর্শ দিয়াছেম। তিনি বলেন যে, তাহার ব্যবসায়ের অন্তর্গত অতি 
সামান্ত সামান্ত কাজ কর্মের প্রতি তাহার সততই মনোনিবেশ থাকিত 

ধঘলিয়াই, তিনি উহাতে সফলতা লাঁত করিতে পারিয়াছেন। তাহার কথ! 

এই বে, নিজে দেখিবার আবশ্যক হয় না, এমন কোন কার্য কোন্ 
কারবার্রে মধ্যে থাকে ন1। .কোন কাধ্য যতই কেন সামান্ত হউক না, 
নিজে সে বিষয় দেখ! ভাঁল।” 

মিঃ জে, এস ফ্রাই বলেন, “যখন যে কাজটী করিতে হইবে, তখন 
অন্ত আর কোন কাজে মন না দিয়! মেইটার উপবই মনের সম্পূর্ণ 

নির্ভর দিয়া করিতে হইবে। সফলতা প্রধানতঃ এই নীতিটির উপরই 
নিডর করিয়া থাকে ।? 

স্বর্গীয় হরিশ্চত্দ্র দত্ত। 

কুশদ্বীপ-কাহিনী হইতে আমর! ত্বর্গীক্স হরিশ্চন্ছর দত্ত মহাঁশস়ের জীবনী 
উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি। কলিকাতাস্থ অনেক নহাঙ্জনদিগের দ্বারা এই 
মহাপুরুষের ব্যবসায় স্বদ্বীয় অনেক উক্তি চপণিত কথায় অদ্যাপিও ব্যব* 
হৃত হইয়! থাকে।- ইনি জাতিতে তান্খুলি। 

৬মহেশ্চন্্র দত্ত বৈঁচি হইতে খাটুরায় আপিয়া বাপ করেন। মহেশ: 
চন্দ্রের পুক্র গোবদ্ধন। গ্রোবর্ধনের পুজ রামরাম ॥ রামরামের পভ দীন- 

নাথ, শঙ্কর, বথুনাথ ও বিজয়রাম। তন্মধ্যে দীননাথ ও শঙ্কর নিঃসস্তান। 

(বিজয়রামের কোন উল্লেখ নাই?) বথুনাথের পুত্র ফকিরটাদ। 
ফকিরঠাদ দত্ত মহাশয়ের তিন পুত্র; কালীকুমার দত্ত, আননমোহন 

ঘভ ও টৈদ্যনাথ দত্ত। তন্মধ্যে কালীকুমার দত্তের ছয় পুক্র। গিরিশচন্দ্র দত্ত 

প্রমন্নকুষার দত্ত, মঙ্গলচন্ত্র দর্ত, হারাণচন্ছ্র দত্ত, হরিশ্চন্জ্র দত্ত এবং বিজয়চক্র দত্ত। 

এ প্রবন্ধে হরিশ্তন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিষয় বল! উদ্দেশ্য । ইনি ৬কালী* 
কুমার দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র ছিলেন। ১২৩৭ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ 
শনিবারে হরিশ্চ্ছ্রের জন্ম হয়। বাল্যকালে গ্রামা পাঠশালায় যংকিঞ্চিথ 

বিদ্যাভ্যান করেন। ইহার পিতা ধনবান্ ছিলেন। তাহার অনেক কীর্তি 

কলাপ ছিল। খবিতুপ্য..বুদ্ধিমান ছিলেন। দশ বৎসর ব্রঃক্রমকালে হৃন্গিশৎ 
৯ ঃ 
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'উদ্ত্র, গোবরডাঙ্গার তাহার পিতার যে কারবার ছিল, সেই কারবারে বর্ধ 

শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। তথায় হরিশ্চন্র তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত] প্রসন্নকুষারের 
নিকট পাঁচ বৎসর কাল থাকিরা ব্যবসার সম্বন্ধীয় লেখা গড়া. ও ্রব্যাদি 
খরিদ বিক্রয় সম্বন্ধে কতকট! অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃ. 

ক্রম কালে হুরিশ্চন্্র তাহার পিতার নিকট. কলিকাতায় নিজে একটা ব্যব- 
সার করিবার অন্ত 'অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া 
কালীকুমার তাহার বড়বাজারস্থ নিজ অট্রালকার দ্বিতল গৃহে কাপড়ের 
দোকান করিয়া দেন। প্র সময় কলিকাতায়. লবণের স্থর্তি খেল! হইত। 

ইনি. তাহা! খেলিয়! ৬ হাজার টকি! প্রাপ্ত হন॥ মুচতুর হুরিশ্চন্র সেই 
টাক! পাইয়৷ জীবনে আর সে খেল! খেলেন নাই। এ ছয় হাজার 
টাকা এবং তাহার মাতার নিকট হুইতে দশ হাঁজার টাকা একুনে যোল 

হাজার টাক! মূলধন লইয়া! হরিশ বাবু কাপড়েন্ধ কাজ আরম্ভ করেন। 
উপধ্যপরি. ভিন বংসর কাল কাপড়ের ব্যবসার স্ুন্দররূপে চলিয়াছিল। 
তাহাতে ইনি বিশেষরূপ লাভবান্ হন। এই সময় কালীকুমাঁর দত্ত এবং 
বৈদানাথ 'দত্ত ছুই ভ্রাতায় মনোমালিন্ত হওয়ায় উভয়ের ব্যবসায় পৃথক 
পৃথক ভাবে চলিতে থাকে। ,কালীকুমার দত্ত মহাশয় পুত্রের ব্যবসায়- 
সম্বন্ধে তীক্ষবুদ্ধি ও কাধ্যদ্ক্ষতা অবলোকনে বড়বাজারের সমস্ত কার্ধযভার 

তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে হরিশ বাবু নির্বিবাদে প্রায় 

বার বৎসর কাল বড়বাজারে কার্য করিয়া পিতাকে ছুই লক্ষ টাক! লাভ 
করাইয়| দেন। এই সময়ে মহাত্মা কালীকুমার দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হয়। 
মৃত্যুর পুর্বে তাহার নিকট চারি লক্ষ টাকা ছিল এবং অন্তান্ত পুভ্র ও 
ভ্রাতার্দিগের নিকট প্রচুর অর্থ ছিল। ইহার শ্রান্ধে তাঁহার পুত্রগণ ৩৫। 
৩৬ হাজার টাক! ব্যয় করিয়াছিলেন। ১২৬৯ সালের পৌষ মাঁসে হরিশ- 
চন্দ্রের জননী ইহ্ধাম পরিত্যাগ করেন। মাতৃবিয়োগের অনুমান এক 
মাস মধ্যেই হূর্ভাগ্য-লক্্মী অলক্ষ্যে আসিয়া হরিশ্ন্ত্রকে গ্রাস করিল। 
গশ্চিমদেশস্থ পাটনা, বাড় প্রভৃতি মোকাঁম হইতে তীহার্দিগের সোরা, চিনি, 

গ্বত প্রভৃতি নৌকা-যোগে আমদানী হইত। ভাগ্যক্রমে এ ময় এসকল 

মাল নৌকাসমেত জলমগ্র হয়। তাহাতে ইহাদের যাট হাজার টাকা ক্ষতি 
হয়। তৎপরে ১২৭১ সালের মাধ মাসে অগ্রজ গিরিশচজ্্র দণ্ডের মৃত্যুতে 

ইনি দাকুণ ননন্তাপ প্রাপ্ত হয়েন। ১২৭২ মালে অষ্টম লাটে ইহাছের 
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জমীদারী বিক্রয় হইল। সেই জমীদারীতে কলিকাতা জানবাজারস্থ দুপ্র- 
সিদ্ধ রাণী রাঁসমণির মালিকান স্বত্ব ছিল এবং অদ্যাবধিও আছে। ১২৭২ 
সাল হইতে এই, মোকদম! আরভ্ হয় এবং ১২৭৮ সালে বিলাতে ইহার 
মীমাংসা হয়। জজ-কোর্ট হইতে বিলাত পধ্যস্ত সর্বত্রই এই মোকদামায় 
হরিশ ব্ববু জয়ুলাভ করেন। দীর্ঘকাল মোকদমার খরচবহন, সাংসারিক 

বায়, পৈতৃক ক্রিয়াকলাপা্দির বচন, পুত্র কন্তা্দির বিবাহ ইত্যাদি বায়ে 

হরিশ বাবু জর্জরীভূত হুইর়া' গড়িলেন। কারণ মোকদম! তথ্বিরের জন্থ 
বাবসায় বন্ধ রাখিতে হইঞ্মছিল। ব্যবসায়ের উপায় ও জমীদারের আয় 
সমস্ত বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ক্রমশঃ ইন্মি একবারে, নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। 
এরূপ অবস্থাতে কাহারও নিকট এক কপর্দকও খণগ্রস্ত ছিলেন না। 

কিন্ত এ অবস্থা বেশী দিন থাকে নাই। তিনি ক্রমে ক্রমে পুনরায় অতুল 
অধ্যবনায়ে বিপুল অর্থ উপাজ্জন করিয়াছিলেন। 

তক্রমশঃ ) 

কপূর । 

চীন, বোর্ণিও এবং স্থুমাত্র! উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে কপুরি বৃক্ষ জন্মে। 

ইহা কাঠ্ঠময় বৃক্ষ। আমাদের দেশের কুল গাছের মত বড় বড় গাছ 
হয়। গাছের পাতাও প্রায় কুল-পাতার মত। এ গাছের পত্র-কক্ষ হইতে পুষ্প 

দণ্ড বাহির হুইয়৷ তাহাতে পুষ্প হয়। কিন্ত সকল পত্রকক্ষ হইতে পুষ্প 
হয় না! কোনটা হইতে পুষ্প এবং কোনটা হইতে পত্র, মুকুল বা বৃক্ষ- 
শাখা প্রকাশিত হয়। কপৃরের পুষ্প গুচ্ছাঁকার এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ঠিক 
যেন তুলসী-বৃক্ষের মগ্তরী। এই বৃক্ষের কাষ্ঠকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! কাটিয়! 
অলে ভিজাইয়া, সেই জল এবং কাঠ সহিত উর্ধে পাঁতিত করিলে কপূর 

পাওয়া যায়। নিন্দুর যেমন উর্ধ পাতিত করিয়! প্রস্তত হয়, কপুরও 
সেই ভাবে উর্ধপাতন দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া যার। কিন্ধ এ অবস্থায় কপুর 
অপরিশুদ্ধ থাকে। পরে উক্ত কপূর চুণের সঙ্গে পুনর্বার উর্ধপাত 
কুরিয়া পরিষ্ষার কর! হয়। এই প্রক্রিয়াকে কর্পুুর রিফাইন কর! বলে। 
কপ জলাপেক্ষা লঘু, তাই জরে ভামে। ইহা জলে দ্রব হয় না। 
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হুর, ইথার এবং তৈল এবং ক্লোরাফর্্ের সহিত একত্র রিলে কপূর 
গলিয়! যাপন । পরস্ত ৩৪৭ তাপাংশে ইহা গলে। ৪০০* তাপাংশে ইহা 

ফুটিতে থাকে। রাসায়মিক মতে তিনটি মূল বস্ত কর্ূর্বরে পাওয়া যায়__ 
কার্বণ ২০ অংশ, হাইড়ে্োজেন ১৬ অংশ, অক্সিজেন ২ আংশ। 

কপূরের গুণ | 
কণুর মন্তিষ-উত্তে্গক, আক্ষেপ-নিবারক,* বেদনা-নাশক, নি্রাকারক, 

ঘ্বেদজনক, জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতানাশক। অধিকু মাত্রায় থাইলে মর মর 
হইতে হয়। কিন্তু মরে না। কয়েক ঘণ্টা অচেতন থাকিয়া পরে চৈতন্ত 

হয়। ইহা সাদদাসিদে ঘুমের অচেতনত! নহে ঠ অনেক উপসর্গের সহিত ইহ! 
প্রকাশ পায়। ফল কথা, বিকারের সহিত অচেতনতা হম । স্থল-বিশেষে মারাও 

গড়ে। ২০ গ্রেণ কপূর খাইয়া একটা শিশু মার! পড়িয়াছিল। এ ভিন্র 
কপুর সেবন দ্বারা অদ্যাবধি আর কোন মৃত্যু-সংবাদ পাওয়! যায় নাই। 

কপূরের ব্যবহার ।  - 
অরের উপর ইহা ফিবার মিক্পচারের সঙ্গে চলে-__এখানে হ্বেদজনক, 

নিদ্রাকারক গুণের অন্ত দেওয়! হয়। অপরত্র শৈতাকর, স্বেদেকর এবং 

নিদ্রাকর ওষধের সঙ্গে দেওয়া হয়। | 
কপুরি বিহৃচিক! রোগের মহৌধধি। সকল প্রকার উদরাময় রোগেও 

ইহার ব্যবহার হয়। নাকে ঘা এবং সন্ুথের কপালে বেদনা থাকিলে 
কর থাইতে এবং আত্রাণ লইতে দিবে । 

সৃতিক1 উদ্মাদরোগে, স্ত্রীলোকের খতু বন্ধ বা জরায়ুর রোগে, হৃদপিণ্ডের 
যোগে, দ্বাযুসববন্ীয় রোগে বথ! হিষ্টিরিয়ায় মৃত্র-যন্ত্রের বিবিধ রোগে, নিক্ফো- 
ম্যানিয়া (ভ্ত্রীলোকের কামোন্মাদ ) রোগে, স্তাট হিরিয়েসিস (পুরুষের কামোন্মাদ ) 
রোগে, শুক্রমেহ রোগে, পুরাতন বাতরোগে, গ্রস্থিবাতে, সর্দির প্রথমাবস্থায়, 

ক্ষুদ্র স্ফোটক প্রকাশের প্রথমাবস্থায়, এবং হষ্ট ক্ষত রোগে কপুর ব্যবহৃত হয়। 
উপরে যে সমস্ত রোগে কপু'রের ব্যবহার বল! হইল, এ সমস্ত রোগের 

অপরাপর ওযধের সঙ্গে কপূরের আরক মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়, 
নচেৎ কেবল কর্পুর দেওয়া হয় না। ক্ফোটক বাহিক্স/হইতেছে, এমন্ 
স্মূয় অর্ধ গ্রেণ পরিমাণ বপু'র দিবসে তিনবার খাইৰে .এবং অল্প তৈলে 
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একটু কপুর মিশাইয়া স্ফোটকের উপর মলমরূপে প্রয়োগ করিবে। তাহ! 

হইলে স্ফোটক উখিত হওয়! রহিত হইবে। » 
নাসিক দিয়! কাচা জল বাহির হইতেছে, মাথ। কামড়াইতেছে বা চক্ষু 

দিয়া জল পড়িতেছে, . হাচি হইতেছে, কাসিও' অল্প আছে__-এই সকলই 
সর্দির প্রথ্থম অবুস্থা। এই অবস্থায় কপুরের পু'টলি করিয়! কেবল আত্রাথ 
লইবে এবং সময়ে সময়ে কপুরেক়্ নম্ত লইবে) তাহা হইলে রোগ 
এককালে সীরিয়া যাইবে। মাত্রা ১ হইতে ১০ গ্রেণ। 

বর্ূুরের শিপ্প। 
দশ ফোট। মদে বা ইথারে ২৫ গ্রেপ কপুর্ি গলাইয়া উহার সঙ্গে 

১৫ ফোটা গদের জল দিয়া মাথিতে থাক, তাহা হইলে কপূর কাদার 
মত হইয়া যাইবে। এই কর্দমবং কপুর্রকে ছোট ছোট গুলি পাকাইয়া 

ছচ দিয়া বিধিয়া মালা কর, এবং এই মালাকে শুক করিয়া! লও। 
শুষ্ক হইলে ইহা ঠিক মুক্তার মালার মত দেখিতে চুইছব। সি 

কপুঁরকে কর্দমধৎ করিয়! উহ! ছার! বিবিধ ছাঁচের খেলান! হইয়া থাকে। 

চিনির ডিউটি। 

বিগত বর্ষের ফাস্তন মাস হইতে বিট চিনির দর কমের জন্ত চীন 
এবং মরিশস্ চিনির কাধ্যে বিশেষ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়) জর্শণ এবং 
অষ্ট্রেণিয়া বিট চিনির প্রতিছন্থিতায় ক্রমে চীনদেশীয় চিনি আমদানী বন্ধ 
হইয়া! যার়। মরিশস্ চিনি সময়ে সময়ে ২১ জাহাজ সামান্যভাবে বরাবর 
ক্ষতি স্বীকার করিয়া! আসিয়াছে) কারণ মারিশের একমাত্র ব্যবসায় চিনি। 
উত্ত। চিনি তথ! হুইতে পৃথিবীর মধ্যে ইংরাঁজ-অধিকৃত অনেক পোর্টে 
চালান যায়। পরস্ত যে সকল পোর্টে এই চিমি চালান যার, সেই সকল 

পোর্ট হইতে আদান প্রদান ভাবে ইহারা চিনি দিয়া অপর দ্রব্য লইয়! 
থাকেন। এইজন্ত কলিকাতী-বন্ধরে মারিশ চিনি বিক্রয় করিয়া, ইহার! 
চাউল, দাউল এবং গৃহপালিত পণ্ড, নানাবিধ ফল ইত্যাদি লইয়। থাকেন? 

স্তাজেই মারিশ চিনিতে ক্ষতি হইলেও এ সকল দ্রব্যের জন্ত ইহাদের 
আহাদ এ পোর্টে আনিতে হইয়াছে। ৩ধু জাহাজ আসে না, গৃতরাং 
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চিনি আনিতে হইয়াছে,_-চিনি ভিন্ন সে পোর্ট হইতে আর কি আদিবে? 
চীনের দানাদার চিনির দর ,৭8০ হইতেই আমদানী বন্ধ হইয়া! যায়? 

মরিশস্ দানাদার চিনি ৭* দর পর্যন্ত বিক্রয় করিয়! ইহারা শ্ব গ্ 
গুবামে চিনি মন্তুত রাখেন। উক্ত ৭০ দরে বাহার ইচ্ছ! হইয়াছে, তিনিই 
বাইয়াছেন। বিটচিনির দর কয় মাস ধরিয়া ৬1৮০ বিক্রয় হইয়াছিল। 
বিট চিনির দর ৬/%/* হইলেও মরিশস্* চিনি উক্ত সময়ে ৭1০ দরে বিক্রয় 
হইতেছিল, কিন্তু অতি শ্ন্ন। কাজেই এই চিনিঘ্বয়ের অন্তই' বিট্চিনির 
উপর «আবার অতিরিক্ত ডিউটি” .বসাইতে হইল। চিনি-ব্যবসায়ীদিগের 
প্রাণে প্রাণ আসিল! ০ 

এই এক্সট্! ডিউটি দ্বারা প্ভারতের চিনির” উপকার হইবে, ইহা! যেন 
কেহ না ভাবেন। .”ভারতে চিনির', কার্যের উপকার হইবে, ইহ! ভাব 

চলে। ভারতের চিনি'” বলিলে এদেশীয় কাঁচা চিনিকে বুঝায়; এ 

সকল কারখানার উন্নতি আর কিছুতেই হইবে মা। এই শ্রেণীর নানা- 
দেশীয় কারখানার পরিচয় প্রায় প্রতি মাসে প্ৰহাজন-বন্ধুতে” প্রকাশিত 
হইয়াছে, তীঁহারা সকলেই একবাক্যে ক্ষতির কথা বলিয়াছেন এবং ক্ষতির 

হিসাব দেখাইয়াছেন। বস্ততঃ মুদ্ধান্ত্র ঢাল তরবাঁল যেমন বন্দুকের সম- 
কক্ষ হইতে পাঁরে না, সেইরূপ কলের নিকট হাতে তৈয়ারী দ্রব্য কথ- 

নই সমকক্ষতা লাঁভ করিবে না। অনেকে বলিতে পারেন, “কেন, এ 
দেশে ত চিনির কল হইয়াছে?” হইলেও উহা! এদেশীয় গুড় এবং 
কাচ চিনির দরের বশীভূত! কারণ চিনির কলে গুড় এবং কাচ চিনি 

( দলুয়া, গৌড়) রিফাইন হয় মান্র। কাঁজেই এদেশীয় গুড় রীতিমত 
ভাবে সুলভ না হইলে অন্ততঃ এক টাকা, দেড় টাকা মণ না হইলে 

এদেশীয় চিনির কল বাচিতে পারে না। কাশীপুরের কলের সাহেবের 

এই জন্ত জাবা হইতে প্র-স্থগার* বা কীচা চিনি আনাইয়! শন্তা দরে 

গ্রে মার্কা চিনি করিয়া এই দেশেই বিক্রয় করেন। পরন্ত ভারতের 
কাচ! চিনি লইয়া তাহারা যে দানাদার চিনি করেন, তাহা অন্ত গোর্টের 
দানাদানের মত তত ভাল হয় না) এবং তাহাদের সঙ্গে ঘরেও শন্ত! 

নছে। অতএব প্রকৃতপক্ষে "ভারতের চিনি্র উপকার করিতে হইলে, 
এই শ্রেণীর ভারতের, কলগুলিকে বীচাইতে হয়। এই -কলগুলি বাঁচিলেই 

 স্রীরতে এদেশীয়দিগের দ্বার! পরিচালিত কারখানা! গুলিও অপেক্ষাকৃত সম্দী- 
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ৰতা লাভ করে। তায়তের চিনির -কল বাচাইতে গেলেই যেমন জর্ণ 
এবং অষ্ট্রেলিয়া বিট্চিনির উপর এক্ষণে ঘন ঘন খতিরিক্ত ডিউটি 
বসাইয়া চীন এবং . মরিশস্ চিনিকে বাঁচান হইতেছে, সেইরূপ ঘন ঘন 
মারিশ এবং চীন চিনির উপর অতিরিক্ত ডিউটি বসাইতে হয়; ১) তাহ! 

হইলে *ভারতের চিনির” প্রকৃত উপকার হন্ন। কিন্তু তাহা হইবার 
নহে। আমর! বিশেষরূপে জানিম্াছি, ইহাতে ইংরাজরাজ বলেন, “দেশী 

চিনির কার্যে সুবিধা! হউক: বলিলে” ইংরাজরাজ এই মনে করেন যে, 
যেমন ভারতবর্ষ আমাদের «দেশঃ সেইরূপ চীন এবং মরিশস্ দ্বীপও আমা- 

দের দেশ।” রাজার মত কথা বটে! নাধারণু ইহ! ভাবিবেন। বেশী 
বলিব না, কেবল এইমাত্র বলিব যে, এক পিতার পাঁচ সস্তান থাকিলে, 

তাহাদের প্রতিপালন এবং বিবাদ সেই এক পিতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে 
করিতে হয়। যাহা হউক, ইংরাজ দ্বার পরিচালিত চিনির কল যখন 

বাড়িবে, সে সময় ইংরাজের কলে ক্ষতি হইলে» তখন শ্ঠাত্রাক্সাই যদি 

চীন এবং মরিশস্, চিনির উপর অতিরিক্ত ডিউটি বসাইয়৷ উহার আম- 

দানী বন্ধ করিতে পারেন, তবেই এদেশী চিনির মঙ্গল। কিন্তু ২১টা 
ইংরাজের কলে ইহ! হইবে না, বেশী ইংরাজ চাই। চীনে যাহাই হউক, 
মারিশ বেচারি ভারতের অন্ন বা চাউল ন! পাইয়া! মারা পড়ে, ইহাও 

ভাব! ত উচিত। 

এক্ষণে সকলে এই বুঝিবেন -ষে, ধাঁহারা বলেন “দেশী চিনির কার্ধে 
ডিউটির দ্বার! সুবিধা হইল।” বস্ততঃ তাহার! ভূল বলেন। তাহাদের 

বরা উচিত এই যে, “ভারতে ইংরাঁজ.অধিকৃত অন্তান্ত দেশের যে সকল 

চিনি আসিয়া বিক্রয় হইত, সেই সকল চিনিকে যে সকল দেশ ইংরাজ- 
অধিকৃত নহে, সেই সকল দেশের চিনি (বথ। বিট্-মুলোৎপন্ন চিনি) 

আসির! হারাইয়! দিতেছিলঃ এইজন্ত আমাদের ইংরাজরাজ দয়া করিয়! 
উহাতে অতিরিক্ত ডিউটি বসাইয়! দিয়া ভারতের চিনিব্যবসারীদিগের 
কাধ্যে সুবিধা করিয়া! দিক়্াছেন।” এই শ্রেণীর চিনিব্যবসাযীর সঙ্গে এবং 

এদেশী চিনির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ইহার! বিদেশী চিনি আনেন এবং 
ভারতের হাটে বসিয়! তাহ! বিক্রয় করেন। ইহাদেরই জন্ত ডিউটি হইয়াছে। 

, চিনির ডিউটির অপরাপর কথ! আগামী মাসে বলিব। 



এ স্বাদ । 
বিগভ ১৪ই চৈত্রের মিহির. 1৪. জুধাকর পত্রে মকাপ্রবামী তথাঁকার 

সুদ্ার এই হিসাব দিয়াছেন... 
“ভারতীয় টাক! মক, মাজ্জমা, তায়েফ এবং জেদ্দাতে ২১ কোরস 

এবং রাবকে ২* কোরস হিসাবে চলে, আবার মদীনা! এবং মনুওয়ারাতে 

উহা! ২৪ কোরস হিসাবে চলিয়। থাকে। ওখানে ফর্দানীয় (প্লোয়! পয়- 
সার ) চলন নাই। অনান্য দেশের অচথ যুদ্রা এ সকল দেশে চলিয়া! থাকে । 

তবে উহার মধ্যে ছিদ্রযুক্ত টাকা থাকিলে তাহা ৪ কোরস কমে বিক্রুয় হয়।” 
রি বিগত ১ল। এপ্রিল হইতে এক টাক1*হইতে পাঁচ টাকা পর্যাস্ত 

মণিঅর্ডার এবং পার্শেল; ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইতে এক আনা খরচায় 
যাইতেছে । দরিদ্র দেশের মত উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে । 

মার্বোটানির যন্ত্র তন্ত্র কলিকাতায় আসিয়াছে । উহা কলিকাতার বড় 

টেলিগ্রাফ আফিসে আছে। পরস্ত এই যন্ত্র দ্বার বিনা-তারে আলিপুরের 

মিস্্িখানা' হইতে জেনারেল পোষ্টাফিসের সঙ্গে লংবাদ চলাচুল করিবে। 
এই পরীক্ষার পরে নানাস্থানেই বিনা-তারে টেলিগ্রাফ গালাইবার ব্যবস্থা 
হইবে। মার্বোটানি সাহেব এই যন্ত্র আবিষার করিবার পুর্বে ইহার জন্য 
অনেকের সাঁহাব্য পাইয়াছিলেন। , শুন! যায়, তন্মধ্যে আমাদের বৈজ্ঞানিক 
জগদীশ বস্থ মহাঁশয়ও আছেন। এ কীজের প্রথম যুক্তি ইনিই মার্বো- 
টানিকে বলেন। অতএব সকলের জান! উচিত যে, বাঙ্গালী কাগওতে 
€ মূলে ) আছেন ? কিন্ত কারখানায় ( ব্যবসায়ে ) নাই। যাহ! হউক মার্বো- 

টানি মহোদয় এ জন্ত সকলকেই ধন্যবাদ দিয়াছেন । 

ইষ্ট ইণ্ডিয়' রেলওয়ে লাইন সাড়ে নয় শত ক্রোশ বিস্তৃত। এপঙ্ষে 
ভারতের রেল প্রায় ইংলগ্ডের এবং আমেরিকার সমকক্ষ হইয়াছে । পরস্ত 
ইষ্ট ইত্ডিয়ান রেলওয়ের দশ হাজার পাঁচ শত আঠার খানা গাড়ী আছে। 
এ পক্ষে লণ্ডনের রেলওয়ের গাড়ীর সংখ্যা অনেক বেশী; তথায় তেষটি 

হাজার নয় শত আটখান1 গাড়ী আছে। ভারতবাসী ঘেঁস লয়, লগ্ন 
বাসীর! সাহেব! তাই এখানে গাড়ী কম। কিস্ত এ কম আর থাকিবে 
না1॥ গতর্ণমেপ্ট ঝাহাহরের তীত্রদৃষ্টি পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই হুকুম হই- 
যাছে, ইন্টার এবং খার্ডক্লাশ গাড়ীতে পাপ্নখানা করিতে হইবেক। এবার 

হইতে পাননখান! এবং গাড়ী এক হইবে। অতএব ভারতবাসীক্ খুব স্বিধা। * 



.. মহাঁজনবন্ধু, মাসিক পত্র। 
২য় খণ্ড; ৫ম সংখ্যা। আধাঢ়, ১৩৯৯ সাল। রর 
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একা অধ্যায়, ২য় প্রবন্ধ । 

আঁক মাড়াই করিয়া ঘে রস বাহির হইবে, উহা! মৃত্তিক! বা এলুদিনিয়ম্, 

নিশ্সিত বৃহদাকারের . নাদের মধ্যে রাখিয়া, কাল-বিলম্ব না করিয়া, এ 

নাদ চুলার উপর স্থাপিত করিয়া রস গরম করিতে হুইবে$ স্ব চুলার 
উপর চড়াইস! দিয়াই উহার মধ্যে জল-মিশ্রিত ধর্গর্করিক এলিভ্ মিশ্রিত 

করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক কেরোদিন-টনপুর্ণপ্নসের ওজন প্রায় অর্ধ 
মণ হইয়া! থাকে। যর্দি নাদ্দের মধ্যে এককালীন ৪ টিন অর্থাৎ ছই 

মণ রস দেওয়া হয়, তাহা হইলে: এ রসের মধ্যে এক বোতল জলে 
৪০ ফোট! ফস্ফরিক এসিভ মিশ্রিত করিয়া এ জল ঢালিয়! দিতে হইবে 

পরে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা দেখিতে হুইবে, উষ্ণতা ১৩০ ডিগ্রি (ফারেন্. 
হিট) পরিমাপ হইয়াছে কি না। রস এই পরিমাণ উধ্ণ হইলেই, উহার 
মধ্যে চুণের জল ছিটাইতে হইবে।. চুণের জল এইরূপে গ্রস্তত করিম! 

" রাখিতে হইবে সদ্য দগ্ধ পাথগ্িয়া চুণ গুড়া করিয়া আটা. বোতলের 

মধ্যে পুর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। যত কেরোসিন্ টিন রস. 
ব্যবহার কর! যাইবে, তত তোল! গুড়া চুর্ণ বোতল হইতে লইয়া অন্ত 
একটি বোতলে জলের লহিত মিশ্রিত করিয়া ছুগ্ধের ভ্ভায় পাতলা করিয়া; 
লইতে হুইবে। ছুই তোল! চুণ একটা বড় বোতলে রাখিয়া অঞ্জের 
সহিত মিশ্রিত করিক্না দশ মিনিট ধরিয়! আলোড়িত করিলেই ছুগ্ধের স্তাক় 

পাতল! হইল যাইবে। রস ১৩* ডিগ্রী উষ্ণতা প্রাণ্ড হইলেই উহার 
মধ্যে এই চুণের জল ধীয্ে ধীরে ছিটাইয়া দিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে 

লিট্ম্সপেপার ' নাক রঙ্গিন কাগজ খণ্ড ব্যবহার দ্বার! দেখিতে হইবে, 

যথেই্ পরিমাণ চুণ খাওয়ান হইয়াছে কি না। নীলরঙ্গের লিট্ম্স্ পেপার 
রঙের, মধ্যে দিলে দেখ! যাইবে, লাশ হইয়া যাইতেছে। চুণ খাওয়াই 
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খাওয়াইতে দেখা যাইবে, কাঁগজের নীল রং আর লাল হইতেছে ন1। 
অধিক চুণ পড়িয়া গেলে লাঁলবর্ণের পিট্ম্ন্পেপার পুনরায় নীল হইয়া 
যাইবে। এরূপ হওয়াও চলিবে না। নীলবর্ণের উক্ত কাগজ লাল 
হইতেছে ন1- এবং লালবর্ণের উক্ত কাঁগজও নীল হইতেছে 'না, যখন 
বসের এইরূপ অবস্থা হইবে, তখন বুঝিতে হইবে, যথেষ্ট" চুণ খাওয়ান 
হইয়াছে, অথচ অতিরিক্ত চুণ খাওয়ানও হয় নাই। আকের রস সাধারণতঃ 
কিছু অন্ন; মাঁড়াই করিবার পন্পধে রস আরও অধিক অল্প হইতে থাকে । 
অল্প সংযোগে রস গুড়ে পরিণত হইবার সমর অল্প বিস্তর সার মাতে 
পরিগত হয়। চুণের দ্বারা অন্ন কাটাইয়া লইতে পারিলে, অস্ত্র প্রযুক্ত 

মার হইতে ঘে মাৎ জন্মে, সেই মাৎ আর জন্সিতে পারে না। রস 
বমস্ত দিস্দ রাখিয়া! টকাইয়া লইয়া! পরে যদ্ধি আল দেওয়া যায়, তাহ! 

হইলে এ রন হইভে “নদক্ত গুড়ই মাৎ বা চিট হুইয়! যায়, উহাতে সার 
ভাগ কিছুই থাকে না। ফস্ফরিক এসিড অশ্নরসযুক্ত হইলেও উহ! 

মিশ্রিত করিবার কারণ সার মাৎ হুইয় যায় না। অন্য সকল অয়ের 
মিশ্রণ দ্বারা সার মাৎ হয়, কিন্তু ফস্ফরিক এন্লিভ এই সাধারণ নিয়মের 
কানগাষী নহে । ফস্ফরিক এসিড মিশাইবার অন্ত কোন ক্ষতি হয় না, 

অথচ উহ! দ্বারা একটা উপকার পাওয়া! যায়। রসের সহিত চুণ 
মিশাইবার জন্ত রসের অক্লত কাটিয়! যায়; এবং রসের মধ্যে যে 
সকল যবক্ষারমান-ঘটিভ জৈব পদার্থ (21000717)0109 ) নিহিত থাঁকে, এ 

সকল পদ্দার্থও উত্তাপ সহযোগে তরল রস হইতে পৃথক হুইয়। কঠিন পদার্থের 
চুর্দগাব ধারণ করে। চুণ এই ছুই কার্য সাধিত করিয়া যে এককালীন 
চূর্ণ কঠিন পদার্থের সহিত পৃথক হুইয়! কাটিয়! যায়, এমত নহে। স্ফাটিক 

রসের সহিত চুণের কিরধংশ দিশ্রিত থাকে। কিন্তু রসের মধ্যে চুণের 
আংশ নিহিত থাকা বিদেয় নছে। ঈষৎ চুণ সংযোগ্নেও গুড়ের ও চিনির 
সং কিছু ময়ল! হয়।. চুপ এককালীন কাটাইয়৷ দিবার জন্ত ফস্ফরিক 

এঁনিডের ব্যবহার। অধিক উত্ভাপে অবশিষ্ট চুণের অংশ ফস্ফরিক 
এসিডের সহিত মিশিয়া একটা নিতান্ত কঠিন পদ্দার্থে পরিণত হয়। 
এবার নাম ট্ুহিক্যান্সিক ফস্্ফেট। চুণ রসের অল্নত! কাটাইয়া' দিল? 
চি স্ষের মধ্যে নিছিত জৈব পদার্থগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া উহা- 
চিিদীয়ে ধুলিবৎ করিয়া ফেলিল;) এবং অবশিষ্ট চুণ ফস্ফ্রিক এপিডের 
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সহিত মিশ্রিত হইয়া ধূলির স্যার হইয়া রসের নিয়ে পড়িয়া! গেল। ধরব 

পদার্থগুলি দূর করিয়া দিবার জন্ত গুড় ভবিধাতে পচিয়া ছর্পদ্ধ হয় না; 
উহ! বর্ষার স্রও অবিক্কৃত অবস্থায় থাকে। (ক্রমশঃ) 

মানভূমে কয়লার খনি। 
নিতে 

(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

আমাদের এ স্থানে যে কল্প প্রকার কয়লা পাওয়া যাঁর, উহাদের 

বিশেষ বিবরণ, দর ইত্যাদি যথাসম্ভব নিয়ে লিখিতেছি'। 
১। রাঙ্গি কয়লা,_-খনির প্রথম স্তরে স্্রীম কোকের উপরে ইহা! মিশ্রিত 

ভাবে থাকে, ইহার সঙ্গে মাটী এবং লৌহ ইত্যার্দি মিশ্রিত থাকে । : ইহা 
ভাল কয়লা নহে। গ্রাম কোঁকের উপর অংশ হইতে বখ্চাসন্ত্ ইহাকে 

তা্গিয়া বাহির করা! হয়, এ জন্ত ইহা প্রায়ই পগুড়াভাবে পাওয়া যায়; 

বর্ণ লাল্চে এবং আকৃতি ধূলীবৎ। ইহা সহজ অবস্থান্স সচরাঁচর বিক্রু্ 
হয় না। একটা প্রশস্ত গর্ভ করিয়া সেই গর্ভের নিযে কাষ্ঠ সাঁজাইয়া 
উহার উপর ইহাকে কাড়ি করিয়া ঢালিয়! গর্তের নিয়ে সেই কাঠ্ে আগুন 

ধরাইন়্া দিতে হয়। একদিন বা! ছুই দিন ধরিয়া! বেগ ভাল ভাবে পুড়িলে, 

তাহা পরীক্ষা! করিয়! জানিয়া, পরে হীম বরল চালুনীতে চালিকা লইয়া! 
উহার যে ধূল1 পাওয়! যায়, সেই ধূল। জলে গুলিয়া, সেই জল দিয়া এই 
প্রশস্ত অগ্নি-ক্ষেত্র নিভাইতে হয় এবং মাঝে মাঝে কেবল রবলের গুড়া 

দিয়! ও চাপ দিয়া অগ্নি নির্বাণ করিতে হয়। নির্বাণের সময় জল যত 

বেশী দেওয়া যায়, ততই এ শ্রেণী করলার চাপ তাল বাধে এবং করলা 

ভাল হন্ন। এই প্রক্রিয়া করিয়া যে কয়লার চাপ পাওয়া! যায়, তাহাকে 

“বিবি রবল*” কছে.। ইছ! প্রতি টন ১৬ ১ সিক! দরে বিক্রয় হয়। 
২। শ্বীম কোক, ইহা খনির কাচা চাপ। কাল পাথরের মত আকৃতি । 

এক্ ইঞ্চি পুরু। ইহাতে হস্ত দিলে, হাঁতে তেল মত লাগে। খাত মন্দ 

হইলে বাঁ খাঁত-বিশেষে এই কয়লার প্রথম স্তরে রাঙ্জির সঙ্গে প্লেট পাথ- 
বলের মত একটা সুর থাকে। এই ত্যর সহজে নষ্ট হয় না, এ জন্ইহা 

দ্বারা অধিকাংশ স্থলে কয়লার কাজ হয় না বলিয়া, ইহ! প্রায়ই অব্যবহাধ্য 
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হয়া পড়ে। ৯ ইঞ্চি হীম কোফের গাত্রে ৩ ইঞ্চি শ্লেটের স্তর আমরা 
দ্বিয়াছি। কিন্ত অধিকারীর মন্দভাগয হুইলেই খাত হইতে এরই কয়লা 
উঠিয়া! মহাজনের ক্ষতি করে। নচেৎ প্রায় দেখা যার, বাঙ্গি বা শ্লেটের 
স্তর নাই,-এমন হ্ন্ধর ভীম কোক সর্বদা পাওয়! যাঁর়। ইহার মুল্য 

কন্টাক্ট সর্তে প্রতি টন এক টাক! তের আন! মাত্র উপস্থিত দর । 
৩। গ্বীম রবল,_ইহা গ্রাম কোকের ভগ্াংশ মাত্র) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের 

মতবা কড়ির মত চ্টিম কোকের অপর নাগ “টিম রবল।” প্রতি টনের 
ঘর দেড় টাকা মাত্র । 

৪। ডা্ট,-_অর্থাৎ ধুলা, স্রিম রধল চালুনীতে চালিয়া' লইলে, পরে অব- 
শিট যে ধুল! পাওয়া যায়, তাহাকেই ডাষ্ট বলে। ইহাকে খনিওয়ালার! 

প্রায়ই বিক্রয় করেন না? কারণ ইহা দ্বারা হার্ড কোক প্ররস্তত হয়। তবে 
বিক্রয় করিলে ইহার ঘর প্রতি টন বার আন! মাত্র। 

৫ ।.. হূর্ড কোক, একটা প্রশস্ত গর্ভ বা চৌবাচ্ছা-বিশেষ করিয়া, 
উহার প্রথম স্তরে কাষ্ঠ "সাজাইভে হয়, পরে ডা দ্বালিয়া জল দিয়! 

সুগুর দিয়া ছাদপেটা মত করিতে হয়। তৎপরে উহার উপর পুনরায় 
আর এক স্তর কাষ্ঠ সাঁজাইয়া,, আবার ভাষ্টের গুঁড়া ঢালিয়! জল দিয়া 
পিটিতে হয়। এক ইঞ্চি স্থল এই ভাবে স্তরগুলি চাপিয়! দেওয়া হয়। 
পুনরায় কাষ্ঠ-স্তর, আবার ডাষ্টের স্তর, এই্নপে চৌবাচ্ছাটী পূর্ণ করিয়া 
উহার কাষ্ঠে আগুন ধরাইয় দিতে হয়। ২১ দিনে ইহা ভাল ভাবে 

পুড়িলে, তৎপরে জল দিয়া আগুন নিভাইয়! যে কয়লার চাপ পাওয়া 

খায়, তাহাকেই হার্ডকোক বলে। ইহ! সুন্দর কয়লা, আচ বেশী, ধূম কম, 
ও অতি হাক।। এই সকল গুণের জগ্ত ইহা! সাদরে এঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়। 

 ম্বুল্যও. সর্বাপেক্ষা বেশী; প্রতি টন সাড়ে চারি কিংবা পাঁচ টাক! মাত্র। 
হার্ড কোক ঈষৎ সাদ! বর্ণের- চিকচিকে থাকিলে, তাহা উৎকৃষ্ট নহে। 
ইহার চাপ এক ইঞ্চি স্থুল, হাক! এবং বর্ণ ঘোর কাল হইলেই ভাল হয়। 
৬1 লফট কোক, _অর্ধ গাদা স্টিম কোক এবং এক গাদ! রাঙ্গি অর্থাৎ 
৯৮, টনজীম কোক এবং ২।* টন রা্গি একত্র করিয়া "বিবি রবল” 
. ক্ষরিবার প্রক্রিয়ায় ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা! হার্ড কোকের মত উৎকষ্ট না 
 হুইলেও প্রায় ত্ীরূপ বটে। ইহাঁও হাকা, অশচ বেশ হয়, ঝামার মত 
আকৃতি, বূর্ণ কাণ। দর তিন টাকা প্রতি হন্দর। 
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৭। সফট কোকের ২ নং কয়লা, _সফটু কোকের ভগ্নাংশ ক্ষুত্র সুর ইট 
ৰা কড়ির মত আকুতি যে কয়ল! গুণি পাওয়! যার, তাহাকেই ২ নম্বর 

' সফট কোঁক বলে। দর প্রতি টন ছুই টাকা! বার আন!। 

পৃর্ব্বে বলিয়াছি, ২* টনে এক গাদা হয়। এক্ষণে *রাইজীন” অর্থাৎ 
উৎপন্ন কয়লার যে পড়তা আমর! ধরি, তাহাই, বলিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ 
শেষ করিয়া দিতেছি । 

ছ্রিম ফোক এক টাক! ত্তের আনা পূর্বে ধরিয়াছি, এক্ষণে উহ! এক 
টাক! বার আন! ধরুন, ১,গাদা ২।* টন, আমর! প্রত্যেক গাদায় এই 
রূপ পড়ন ধরি। 

জম, 

১ গাদা-২।* টন, প্রতি টন ১%০ আন! হিসাবে-_ 

বিক্রয় করিয়। পাইলাম *** *** ৪1০ 
খরচ,--. ৮৮. শি 

খনি হইতে তুলিতে কুলি খরচ! পার্ট ১০০ ূ 1%5 
খনি হইতে প্টেসন পর্যন্ত লইয়া যাইতে 

গরুর গাড়ি ও মুটে খরচ 55 ০০ 9০ 
জমীদাঁরের কমিসানী-প্রতি টনে 

৮%০ আন! হিসাবে ২॥* টনে গাদা বলিয়া ... 1/9 
ম্যানেজারের বেতন, বাসা-খরচ ইত্যাদি প্রতি গাদায় ... টি 

মোট ০৯ ১৪/৩ 

পূর্বের জমা ৪81%* হইতে ১/* আন! খরচ বাদ দিলে 
গ্রতি গাঁদায় লাভ থাকে ৬৩৪ ৯৩৩ ২1৩০ 

খনি হইতে রেল-ষ্রেসন পর্যাস্ত গরুর গাড়ি ভাড়া! আমাদের অতিরিক্ত 

লাগে। আমাদের সাইডিং পধ্যস্ত ওয়াগন দিলে এ খরচা বাচিয়! যায়। 

পূর্বে শুন! ছিল, রেল কোম্পানীর একটা আইন আছে যে, প্রত্যেক 
থনির সাইডিং পধ্যস্ত রেলগাড়ী যোগান দিয়! থাকেন। কিন্ত এক্ষণে দেখিতেছি, 

আমর! বদি খরচ! করিস খনির নিকট পধ্যস্ত রেলের পাটি বসাই, তাহা হইলে 
ওয়াগন পাওয়া যার়। আমার ক্ষুদ্র কাধ্য বলিয়! এখনও ইহা করি নাই। 

ম্যানেপাঁরের বেতন ৩*২ টাকার কম নাই, উচ্চ ইংরাঙ্ ম্যানেদারের 



১০২. - মহাজনবন্ধু। . [ ২র খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 

বেতন ২৫০২ টাক1। গাদাকস ।* চারি আনা! খরচা ধরিলে, আমার 
লামান্ত ভাবের কার্য, তবু প্রত্যহ ৩৫ টন মাল অর্থাৎ রেলগাড়ি ১৬ বা 
১৭ টন বাহাতে বোঝাই হয়, এইকপ গাড়ির ছই গাড়ি মাল উঠে। তবেই 

ধরুন, অন্ততঃ ১৪ গাদা মাল জামার উঠিতেছে। অতএব গাদার চারি 
আন ধর্গিলে প্রত্যহ ৩০ টাক! মাহিন! ও বাসা-খরচ পাওয়! যায়। আমি 
এখনও ম্যানেজার রাখি নাই।. অতএব আমার ৩॥* টাক! কিছুতেই 

প্রত্যহ খরচ হয় না। ম্যানেজার থাকিলে নিষ্চয়ই ইহছাপেক্ষা কার্ধ্য বাড়িবে। 

অতএব তখন ৯০৬ টাঁক! বেতনের জনৈক বাঙ্গালী ম্যানেজার রাখিব । 

ছয় মাস আদিয়াছি, এখন প্রত্যহ ১৪ গাদা মাল উঠিতেছে, ৬* জন 
কুলী আমার আছে। প্রতি গাদায় ২1৬ স্থলে ধরুন ২২ টাকা লাভ 
হইলে ১৪ গাান্গ ২৮৭ টাঁকা লাভ উপস্থিত প্রচ্াহ হুইতেছে। এই 
হিসাবে আমার ২৫০ শত টাক] মুলধন তুলিতে কতদিন যাইবে, তাহা 
হিসাব রুসিয়া-দেখুন। তবু সবেমাত্র ৬৫ ফুট দীর্থ এবং ৬৭ ফুট প্রস্থ 

এই . একটীমাত্র .খাত-কাটাইয়াছি, আর একটা অপর স্থানে আমারই 
ভমিতে কাটাইতেছি। এখনও ১০৬ বিঘা কত জমি আমার পড়িয়া 

পরহিয়াছে। তাহ্বীতে যদি .করল! পাই, তাহ! হইলে আমার ২৩ পুরুষ 
উহা কাটিয়া লইয়াও শেষ করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যেই আমি ইট 

পুড়াইতে দিয়াছি, খাতের মাটিতেই ইট হয়। এইবার রীতিমতভাবে 
থাকিবার বাড়ী এবং আফিস ইত্যাদি করিব। 

! আমি হুঃখী ব্রাঙ্গণ-সম্তান। ইংরাজী লেখা গড়া ভাল জানি না, 

কিছু টাকা পু'দি ছিল, তাহাঁও কোম্পানীর কাগজ। মহাজনবন্ধ সম্পা- 
 দ্বকের সম্পূর্ণ পরামর্শে, এই কার্যে ২৫০০২ টাক! ফেলিয়া! ইতিমধ্যেই 

যে ্রীখধ্য পাইয়াছি, তাহা 'সর্বদাঁ মনে জাগিতেছে, আর ছুই হস্ত তুলিয়া 
ধিবারাতি মহাজনবন্ধ সম্পাদক আশীর্বাদ করিতেছি । আমার মত 

হংখী বাঙ্গালী ভ্রাতারা চাকুরী ছাড়িয়া এস ভাই! ভারতবর্ষের মৃত্তিকার 
ভিতর টাকার খনি রহিয়াছে, নরাময় ইংক্সাজের কৃপায় ইহা আমর 

খানিতেছি। অতএব. আত কেনা এস, এই কয়লার খনির কাধে শ্বদেশ- 
বালী, 'ধোগ দাও, আমাদের ফেশের প্রীর্ধ্য বাড়িয়া বাইবে। ইংরাজী 
লেখ! গড়া আন! থাকিলে, একাধ্য আও নুচাক্ষরূপে চানিডিটা পারিবেন। 
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সুধা! ।-_সচিত্র, উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। মুশিদাবাদ হইতে প্রকাশিত। হ্হা 
লাহিত্যসবন্ধী্ দাঁনিক পত্রিকা । এ্রত্রীমৎস্থামী ধর্মমানদ্ৰ, মহাভারতী মহাশয় এই 
পত্রিকায় স্তিক্মমিত পিখিম়! থাড়েন। মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত মেদিনীবান্ধব 
নামক সাপ্তাহিক পত্রে ইতিপূর্বে মহাভারতী মহাশক্মের এক পত্র প্রকা- 
শিত হুইস্তাছিল। তাহাতে প্রকাশ, এই মহাত্মা বঙ্গের সমুদ্বায় জেল! গুলির 
বিস্তৃত ইতিহাস সংগ্রহ করিবেন । বাঙ্গালায় এ*শ্রেণীর পুস্তক নাই বলি- 
লেই হয়। শ্রীযুক্ত বাবু তব্রেলোক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় ণ্তম্লুকের ইতিহাস* 
লিখিয়াছেন এবং শ্রীুক্ত বাবু হুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় প্কুশদ্বীপ-কাহিনী* 
নামে কুশদ্বীপের ন্ুন্দর ইতিহান লিখিয়াছেন। কুশহীপ-কাহিন্নীতে চব্বিশ 
পরগণার অনেক তত্ব পাও! যায়। গশুনিয়[হিস্প্ধাবু নিথিলনাথ রায় 
মহোদয় “্সুনিদাবাদের ইতিহাস” লিখিয়াছেন, তাহাও সুন্দর হ্ইয়াছে। 

এই সকল পুস্তক হইতে মহাভারতী মহাশয় অনেক সাহাধ্য পাইয়াছেন। 
আমর! বলি, কেবল ইংরাজী পুস্তকের সাহায্যে তিনি যেন কাধ্যোদ্ধার ন! 
করেন। অধিকম্ত এই বিষয়টা তীহার যেমন যেমন সংগ্রহ হইবে, উহ! 
পনধ!”তে 'ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, বাস্তবিক সুধা এ দেশের পক্ষে একটা 

বৃহৎ কার্য করিবেন। এইরূপ এক একটী বৃহৎ কাজ মাদিক পত্রিক! 
গুলির করা উচিত। এ পক্ষে “্গাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা» আমাদের পথ- 
প্ররর্শক। এই পন্রিক কেবল প্বাঙ্গাল! ভাষ!"* লইয়াই আছেন। দশ 
বৎসর . চপিতেছে। ইহা দ্বার বাঙ্গালা! ভাষায় খনেক কাধ্য হইতেছে। 
ইহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে। সাহিত্য পরিষৎ 'পত্রিকার মত 
এক এক বিষয় লইয়! থাকাই এখন আমাদের পক্ষে যুক্তিবুক্ত। সে 
কালের “বঙ্গদর্শনের” মত আট-ভাজা এখন .উচ্চ বংশে চলে না-_পেট' 
গরম হয়। এ পক্ষে “সাহিত্য” যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা! মন্দ নছে; 
সাহিত্য বলেন, “বঙ্গদর্শনের মান্ত অক্ষু্ন রাখিবার জন্তই বঙ্কিম বাবু উহা 
বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।”'. *“নুধাস্র অনেক প্রবন্ধ পাঠে বস্ততঃ আমাদের 
মাতাল করিয়! ফেলে ! ! ূ 

শিবপুর কলেন্ পত্রিক[।--ইহ! মাঁদিক পত্র। শ্রীদুক্ত বাবু জঅতুলচক্ত্র 
বাক্চি বি, এ ছার! সম্পাদিত। বাধিক .মুল্য সহরে ও মফঃস্থলে ১০ 
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টাক1। এই পত্রিকার ম্যানেজাব শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীজীবচন্ত্র লাহিড়ী, ঠিকান! পো 
শিবপুর ইপ্রিনিয়ারীং কলেজ। ইহ! পাচ মাস বাহির হুইতেছে। এরই পত্রি- 
কায় কেবল ক্ববি, বিজ্ঞান ও ইপ্জিনিয়ারীং বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হয়। আমর! বরাবর, বলিতেছি, এই শ্রেণীর পত্রিক1 যত “দেখিখেন, সবই 
লইবেন। কারণ কৃষিশিক্প-পত্রিক! বন্গভাষাপ্্র নাই বপলিলেই হ্ুয়। বড় 
বড় লাইব্রেরীগুলির ক্যাটালগে দেখিবেন, গল্প এবং ছড়ার বই রাশি রাশি 

রুহিম্নাছে ঃ কিন্তু শিল্পের বই ক"খানু! দেখিতে পান? সাহিত্যের উন্নতি 

না হইলে দেশের উন্নতি হয় না। গদ্য আদত জিনিস; পদ্য উহার 

সৌন্দর্য! তাহ! আমরা বুঝি, কিন্ত সে পদ্য এখন স্কুলের দশ বৎসরের 

বালকের লিখে,_কাজেই উহা! ছড়। হর। এই ছড়া! কাটাইক্স! কখনই 

দেশোদ্ধার হইবে ন1; ইহা কি এ দেশের লোক বুঝেন না? রোগীর 

নিট, “সেই” রোদের . উদ্দীপক ত্রব্যগুলি খাইতে ভাল লাগে। 
দেশের পক্ষেও এখন তাহাই হুইয়াছে। বঙ্গভাবায় -কৃষিশিল্প-পত্রিকার পাঠক 

যে নাই, তাহা বলিতেছি না; তবে যথেষ্ট নহে, যাহা আছে, তন্বার! 
মনের মত করিয়া! একথানি কৃষিশিক্প-পত্রিক! চালাইবার পক্ষে উপযুক্ত 
নছে। এ শ্রেণীর পত্রিকা অনেক কারণে বাচে না; _-১ম, সম্পাদককে 

কৃতকর্মা হইতে হয়) অন্ত শ্রেণীর সুশিক্ষিত মহোদয় মনে করিলেই এ 

শ্রেণীর কাগজ চালাইতে পারেন না। ২য়, উপযুক্ত মুলধনের অভাব 
অথবা ক্রমশঃ ক্ষতি করিয়া কেহই কাধ্য রাখিতে চাহেন না,--এ পক্ষে 

সহ্দয় গ্রাহক মহোদয়গণের অর্থ-সাহায্যে কপণত! বলিতে হইবে, অথৰ! 

রুচির অভাব। ৩য়, শিল্প পত্রিকার লেখকের অভাব। উপস্থিত বাহার! 

আছেন, তাহাদের যত দিন কাঞ্জ কর্ম ভাল না থাকে, তত দিন সময় 

কাটাইবার জন্ত কিছু কিছু লিখিক্সা দেন। তৎপরে কাধ্য পাইলেই *এই 
বছিল তোমার দেশোদ্ধার 1” আমর! ভুক্তভোগী কি না, বেশ জানি! 
আমার এক বদ্ধ “চা”র প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন? কিন্তু যেমন তিনি আসামের 

কোন  চা-বাগিচায় ম্যানেজারী-পদ পাইলেন, তৎক্ষণাৎ নে লেখার কথ! 

বিশ্বস্ত হইয়া তথায় চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে মনে করাইয়া! দিলে, বন্ধু 
, পত্রের উত্তর দিলেন “তোমাদের. রামক্ঞ্ঃ পরমহংস বলিয়া! গিরাছেম, 'মধু-* 
টু মর্গিকারা, যতক্ষণ ফুন্তের মধু না পার, ততক্ষণ: পর্যন্ত ফুলের চারিধারে 

“ক্তন্ ভন্ করে, তৎপরে উহাতে বপিস্বা মধু পাইলে তাহাদের আর তন্ভনানি 
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থাকে না। দাদা! মণি, ম্ুইট দ্যান হনি। তাহা ব্মামি পাইযসাছি। 

আর, তোমর! যে ফুল-সমাজের নিকট তন্ ভল্ করিতেছ, ও ফুলে মধু 

মাই। ক্ষমা করিও দাদা 1? ফলে শিলে-কৃতকন্ী লেখক না হইলে 

শিল্প-পত্রিকা ভাল হয় না, তাহা পাঠকেরও তৃত্তিকর নহে। আমাদের 
“শিবপুর *কলেছ পত্রিকার” লেখকেরা শিল্পে সকলেই কৃতকর্্া। এই 

জন্যই এ পঞ্জিকার গৌরৰ বেশী ।* বঙ্গীয় পাঠক মহাঁশয়দিগের উচিত, এ সমস্ত 

এই শ্রেণীর পত্রিকাগুলিকে বঝুঁচাইবার উপায় স্থির কর! । যাহা পাইতেছি, 
তাহ! যেন ন! হারাই! এ দেশের রাজারা" এখনও এ সকল বিষয়ে মনোযোগী 

হয়েন নাই। তীহাঁরা নাম কিনিবার জন্য গবর্ণমেন্ট বাহাছরের হস্তে লক্ষ 

লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তত আছেন, কিন্তু দেশের কৃষি-শিল্প পত্তিক! বাঁচিলে বে 

পর্রণামে তাহার! গভর্ণমেণ্ট বাহাছরের হস্তে কোটি কোটি টাকা দিতে 

পারিবেন, ইহা তাহারা একবারও মনে করেন না। _ ক্ব্র্দিদ* যেমন 

এদেশের দীন ছ্ঃখী «পাকের কাজ, তাই ইহার পত্রিকাগুলিও যেন চিরকাল 

দীন ছঃখী ভাবে থাকিবে, বোধ হয় তাহার! এই মনে করেন। অতএব এ 

সময় সাধারণের উচিত, এদেশে টাদ1 তুলিয়া! কৃষি-শিল্লের জন্ত বড় বড় 
সভা করা। সেই সভাগুলিতে অন্ততঃ ৪1৫ শত সভ্য ধাহারা থাঁকিবেন, 
তাহারা প্রতি বৎসর ৪1৫ টাক! প্রত্যেকে কৃষি-শিল্পপত্রের জন্ত সাহাষ্ঃ 
করিবেন, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। এই শ্রেণীর প্রত্যেক সভ! 
হইতে-_অন্ততঃ একটী বড় গোছের সভা হইতে যি প্রত্যেক কৃষিশিন্ন 

পত্রের 8৫ শত কাপি ক্রয় করেন, তাহা হইলেও অচিরাৎ এই শ্রেণীর 

পত্রিকাগুণি দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়! বঙ্গ-সমাজের অশেষ কল্যাণকর হইতে 

পারে। আশা করি, মহাজনবন্ধুর গ্রাহকমাত্রেই *শিবপুব্র কলেজ পত্রি- 

কার” গ্রাহক হুইবেন। ইহ! দ্বার! অন্ততঃ উত্ত কলেজের সঙ্গে আপনা- 

দের ঘনিষ্ঠতা বুদ্ধি হইবে। এদেশের মহাজনের সঙ্গে যেমন পরিচয় রাখার 

প্রয়োজন, সেইরূপ উক্ত কলেজের সঙ্গেও পরিচয় রাখ! দরকার। 

নিজের উন্নতি নিজেকেই করিতে হয়। গীজাখোর এবং মাতালের 

সঙ্গী যেমন ডাকিতে হয় না) একটী মাতাল যেমন সমুদ্র দেশের 
মাতালের সংবাদ রাখে, অথবা এক বোতল মদ লইক়্1 বিলে ক্রমে ক্রমে 
অনেক মাতাল তথায় আসিয়। জুটে; সেইক্গপ যিনি যে স্বভাবের 

হইবেন, তাহার সঙ্দী জুটাইতে কষ্ট ক্ধরিতে হয় না। এখন আপনি 
১৪ 
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কোন্ পথে যাইবেন, তাহাই, জিজ্ঞাস্য । যদি শিল্প-কষির পথে আইসেন, 

তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এইরূপ সঙ্গ অনেক পাইবেন। 

পূর্ণিমা ।-_মাসিকপত্র। এই পত্রে চিস্তাযুক্ত প্রবন্ধের সহিত ছড়া এবং 

গল্পও থাকে । সম্পাদক আবার অগ্ান্ত সম্পাদককে উপদেশ দেন! 

পরের দোষ ধরিতে এই পত্র খুব মজবুৎ! তাহার বোধ য় কোন 

দোষ নাই। সম্পার্ক মহাশয়, আমাদের” মহাজনবন্ধতে প্রতি মাসে ঘষে 

মহাজনদিগের জীবনী লেখা হয়, তাহাতে প্রথমে আপত্তি করেন। 

আমর! তাছার কথা গ্রাহথ করি নাই। এইআন্য তিনি মহাজনবন্ধুকে 

্য্ঠ মাসের গৃর্দিমায় “আাটকুড়োর পুত” বলিয়া গালি দিতেছেন। 

ইহাদের যত দাও, কোন বিষয়ে সন্তষ্ঠ হইবেন লা, তাহাও স্পষ্ট বলিতে- 
ছেন। “আত্মবৎ মন্ততে জগৎ।” দশে তোমার উচ্চ মন বুঝুন। খ্রমন 

লইর! সুত্ধ্: খাক,! চেষ্টা করিলে সবই ভাল চলে! তবে কেন ধনী ও 

দীন সমাজে থাকে? ' শনকস-পত্রিক। আটকুড়ে। ঘরের, পুত্রের মত কেন 

হইবে? প্বাশবনে ডোম কাঁণা।” এদেশে শিক্পপত্রিকা আটকুড়েো! ঘরের 

পুত নহে) নড়াঞ্চে পোয়াতির ছেলে বটে। ইহা বুঝি পুর্ণিমা জানেন 

না? এখনও প্কষক” এবং *শিবপুর কলেজ পত্রিকা” রহিয়াছেন যে? 

তবে মহাজনবন্ধ অাটকুড়োর পুত হবে কি করিয়া ? মাল যাচায়ের 
জন্ত সমালোচন হবে বৈকি ?£ সব বাঙ্গাপির আদি পুরুষ হিন্দৃম্থানী ! চার্লস্ 
রীভ হঠাৎ পশারের অর্থাৎ আধুনিকের কথা বলিয়াছেন জানি, বনিয়াদী 
সন্বদ্ধে তিনি কি বলিয়াছেন ? প্যদ1 যদাহি ধর্মন্ত গ্লানি*। 

আসব ও মদ। 

শর্করা-দ্রবে অর্থাৎ চিনি ও গুড়ের সহিত জল দিয়া রাখিলে অথবা 
শর্করাযুক্ত উত্ভিজ্জ বস্তকে পচাইরা! উহার কার্বনিক এসিড বায়ু নির্গত 

করি! ফেলিলে ষে বস্ত অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই আসব বলে। 

আনিরা রাখ! উচিত যে, পৃথিবীর 'প্রায় সমুদয় উত্ভিজ্জ এবং অধিকাংশ 

জান্তব পদার্থের ভিতর,_যথ! হুদ্ধ ইত্যাদিতে শর্করা বা চিনি পাওয়া 
যায়) অতএব পৃথিবীর যে কোন উত্ভিজ্জ ও জাস্তব পদার্থকে পচাইলেই 
জলব গাওয়া গিয়া থাকে ॥ 
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এইবার সহজেই বোধ হুইবে যে, গ্গগতের মধ্যে নানাবিধ বস্তু পচাইয়া 

যখন আসব কর! হয়, তখন আসব একপ্রকারের নহেঃ ভ্রব্য অন্থসারে 

আসবের নাম এবং প্রব্য অনুনারে ইহার গুণ ও ধর্মের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়,_-যথা, 
্রাঙ্ষা হইতে প্ররস্তত প্দ্রাক্ষাসব*, গুড় হইতে প্রস্তত পরম আসব”, ইত্যাদি । 

আদগক যখন* উদ্ভিজ্জ এবং জান্তব পদার্থের পচানী,, তখন উহাতে এক- 

প্রকার দ্র থাকে না; কাক? উত্তিজ্জাদি পদার্থ এক প্রকার পদার্থের 

সমষ্টি নহে। অতএব আপসবও একপ্রকার পদার্থের সমষ্টি নহে, -উদ্ভিজ্জের 

ভিতর যে থে দ্রব্য পাওয়া যায়, আসৰের ভিতরও প্রাক সেই সেই দ্রব্য 
পাওয়া নিয়! থাকে। সচরাঁচর আসবের ভিতর *গণদ, ক্রীম অব. টার্টার, 
গ্যালিক এসিড, টার্টারিক এসিড, সার, বর্ণদ্রব্য, জল এবং সুরা ইত্যাদি । 

বিবিধ বস্তুর সমষ্টি একটা উত্ভিজ্ঞ বা উহার ফুল কিম্বা ফলকে পচাইলে, যখন 

উহাদের সংযোগ-আকর্ষণ শিথিল হইয়া! উহার! প্রত্যেকে স্বতত্ু স্বতন্ত্র হইয়! 
দড়ায় বা বিললৈধিত,হেয়, তখন শ্রী বিশ্লেষিত বস্ত্র ভিতর যে দ্রব্য অধিক 

পরিমাণে থাকে, আসব তাহারই ধর্ম অগ্রে গ্রহণ করে।  যেমন- একটা 
গোলাপ ফুলকে পচাইলাম ; উক্ত গোলাপ ফুলের ভিতর মনে করুন, 

চিনি ১ রতি, তৈল ৫ রতি, ট্যানিন ২ বুৃতি, জল ৩ রতি ও সুরা অর্ধ 

রতি ছিল। এক্ষণে উক্ত গোলাপের আসব তৈলধন্ম গ্রহণ করিবে; কারণ 

সে তৈলই অধিক পাইয়াছে । 

' আসব পচাইবার উপাঁয় যে কেবল জল, তাহা নহে; বিবিধ বস্ত দিয়া 
দ্রব্যকে পচান যাইতে পারে। তন্মধ্যে অন্ন বা এসিড এবং জল সর্বপ্রধান। 

অক্সিজেন বায়ু এবিষয়ে বেশ সাহায্য করে। খেজুররস বা তালরসকে 

কিছুক্ষণ মুক্ত বাষুতে রাখিলেই অক্সিজেন সহযোগে উহ1 আসবে পরিবর্তিত হয় । 
সকলে ম্মরণে রাখিবেন যে, আসব অর্থে মদ নছে। এই আসবের ল্যাটিন 

নাম ভাইনাম্) ইংরাজী নাম ওয়াইন। আসব এবং সরা বা মদদে অনেক 

প্রভেদ। শ্থরার মাদকত! শক্তি আছে। আসবের তাহ! নাই; বদিও 

থাকে, তাহ! অন্ন; সুরার -স্তায় তীক্ষ নহে। বিবিধ ফুলের আসব আমাদের 

বিলাসের দ্রব্য শ্বরূপে ব্যবহৃত হয়; বিবিধ ফলের বা শন্তের আসব 

আমাদের ওষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। খাইবার অন্ত জান্তব আসব,যণ। 

দধি ইত্যাদি ব্যবস্থেয় হইয়াছে । তাষাকও খাইবার আনব। বিষ্টাও আনব 

শ্রেনীভুক্ত, কিন্ত উ! তাজা পদার্থ । 
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এইঘার সুরা কি, দেখিতে হইবে। আনবকে চোলাই করিলে সুরা হইয়া 
থাকে। নুরাকে ইংরাজীতে আর্ডেন্ট স্পিরিট কছে। 

পূর্বে বলা! হইয়াছে যে, উত্ভতিজ্জে যে বস্ত অধিক থাঁকে, তাহার জাপবে 

সেই বস্তই অধিক পাওয়া যায়, এবং উক্ত আপবকে রিটর্ডে অর্থাৎ বক- 

যন্ত্রে পুরিয়। চোলাই কুরিলে তাহাই বেশী পাওয়া যার়। “এ ক'রিণ ফুলের 
আসবকে চোলাই করিলে তৈল অধিক পাওয! যায়, কারণ ফুলে ইল অধিক 

আছে। অতএব ফুলের আসব চোলাইকে সুরা না বলিয়া “আতর” বল! 

হয়। যব, ধান্ত গ্রভৃতিতে তৈ্লর ভাগ 'কম, শর্করা, শ্বেতপার এবং 

হুরার ভাগ অধিক) এ'কারণ উক্ত সকল দ্রব্কে পচাইয়া আসব করিয়া 

তাহাকে চোলাইলে পন্ুরা” অধিক পাওয়া যায়। এ জন্য সুর! প্রস্ততার্থে 

এই সকল দ্রব্যই অধিক ব্যবহৃত হুইয়! থাকে। 

পরীর! স্থির হইয়াছে__নিম্ললিখিত দ্রব্যে: শতকরা! নিয়লিখিত পরি" 
মাণে সূরা বা মদ পাউয়াায়। যথা 

ইংরাজী নাম . ল্যাটিন নাম শতকর! পরিমাণ 

পোর্ট ভাইনাম পোর্ট,গ্যালিকাম্ ১৪*৯৭ 
মেদের! ভাইনাম ম্যাডেরাইকাম্ ১৪'৯ 
শেরি ভাইনাম জেরিকান্ ১৫:৩৭ 
ক্ল্যারেট ভাইনাম রূবেলাম্ ৭'ণ২ 
বর্গস্তী ভাইনাম বর্থগ্ডিকাম্, ১৪৫৭ 
স্যাম্পেন ভাইনাম ক্যাম্পেনিকাম্ ১২*৬১ 
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি 

ড্রাক্ষারব হইতে যে মদ হয়, তাহাকে ব্র্যাণ্ডি বলে। ইহার ল্যাটিন 
নাম ভাইনাম গ্যালিসাই। গুড় আসব হইতে যে মদ পাওয়! যার, তাহাকে 
শ্রম” বলে; আমাদের দেশের তাড়িকে চোলাইলে *্রম* হইতে পারে। 
ফলতঃ বখন এ দেশে খোল! ভাটি ছিল, তখন পরম” এ দেশে অনেক 

হইত, এখন তাহা! বদ্ধ হুইয়াছে। জুনিপার ফল পচাইয়া আসব করিয়া 
চোলাহিলে যে মদ পাওয়া যায়, তাহাকে প্জিন* বলে। এরূপ ষব হইতৈ 
ধে মদ হয়, তাহাকে “ছ্ইস্কি* কহে) থান্ত হইতে যে মদ পাওয়! যাঁয়,, 
তাহাকে ইংরাধীতে “আরক* এবং বাঙ্গালার ধান্তেম্বরী কছে। 
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উপূরে যে সমুদয় মদের নাম উল্লিধিত হইল, উক্ত সমুদয় মদকেই ইংরাজীতে 
আর্ডে্ট স্পিরিট কহে। অতএব সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, আর্ডেন্ট 

স্পিরিট এক হইলেও ভ্রব্যানুসারে আর্ডেন্ট স্পিরিট বা মদের নাম স্বতন্ত্র শ্বতন্তর। 

আর্ডেন্ট ম্পিরিট বা মদ বিশুদ্ধ নহে। যখন আসব চোলাই করা হয়, 
তখন আঁদবে “যে যে পদার্থ থাকে, তাহাও এই*নুরার সঙ্গে আসিয়া 
গড়ে; অন্তএব মদ বা ম্থুর1* অবিশুদ্ধ, ইহার ভিতরে অল্প তৈল, ট্যানিক 
এসিড, গদ ইত্যাদি পাওয়া,যায়। কিন্ত ইহাদের ভাগ অতি অল্প--ন! 

থাকাঁর মধ্যে । | | 

স্থরার ভিতরেও অন্তান্ঠ পদার্থ থাকে বলিয়! সুরাঁকে পুনরায় চোলাই 

করা হয়। স্ুরাকে চোলাই করিলে যে দ্রব্য হয়, তাঁহাকে বাঙ্গালা 

"শোধিত স্থুর]” ইংরাজ্জীতে প্রেক্টিফায়েড স্পিরিট” এবং ল্যাটিন ভাষায় 
*ম্পিরিটাস্: রেক্টিফিকেটাঁস* বলা হইয়া থাকে। রেকুটিধ্লেউস্ম্পিরিট 

বিশুদ্ধ স্থরা, ই্কাতে আর্ডেন্ট স্পিরিটের গ্তার অপর দ্রবা থাকে না," 
কেবল জল থাকে; ১৯* ভাগ রেক্টিফায়েড ম্পিরিটে ৮৪ ভাগ বিশুদ্ধ 
সুর! বীর্য এবং ১৬ ভাগ গল থাকে। 

এই রেকৃটিফায়েড ম্পিরিটে বা শোধিত স্থরাঁতে জল মিশাইলে তাহাকে 

প্রফ ম্পিরিট কহে। বাঙ্গালাক় এই প্রাফ স্পিরিটের নাম দেওয়া হইয়াছে 
«পরীক্ষিত সুর1”--৫ ভাগ শোধিত সুরা ৩ ভাগ জল দিলেই পরীক্ষিত 
হুর! হইয়া! থাকে। 

বল। হইল যে, রেক্টিফায়েড ম্পিরিটে ৮৪ ভাগ বিশুদ্ধ স্থরা-বীর্ধ্য এবং 
১৬ ভাগ জল আছে। এই ১৬ ভাগ জলকে নষ্ট করিতে পারিলেই, সমু- 
দয় বিশুদ্ধ সুরা-বীর্যয অবশিষ্ট থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে উক্ত রেক্টিফায়েড 

স্পিরিটের সহিত চুণ মিশ্রিত করিয়! উহাকে পুনরায় চোলাই কর! হয়। 
এই চোলাইয়ের মুখে যে দ্রব্য. পাওয়! যায়, তাহাকে ইংরাজীতে “এল. 

€কোহল” কহে, বাঙ্গালা ইহাকে দ্ুরা-বীধ্য বলিতে পারেন। 
সুরার মাদকতা-শক্তি উগ্র অথবা ক্ষীণ করিবার অভিপ্রায় হইলে, 

আসব বা পচানী অবস্থায় উহার প্রতীকার করিতে হয়। ড্রাক্ষারস বখন 

আসব অবস্থায় থাকে, সেই সময় উহ্থাতে কিছু ব্রযাণ্ডি লংযোগ করিয়া 
' খ্বীরে চোলাইলে, যে ব্র্যাণ্ডি হইবে, তাহাকে "রং ব্র্যান্তি' ফহে। গপচন- 

শীল অবস্থায় ড্রাক্ষারসে যে কোন নব এক করিম! চোলাইলে, উহার 
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তে বাড়ে, এ কারণ উহু] ট্রং হয়্। গ্রং এবং লাইট (এখানে লাইট 
অর্থে লীাতল) এই হুই প্রকারের মদ হইয়া থাকে। সং বা উগ্র মদ, 

যথা, মেদেরা, টেনেরিফ- শেরি, পোর্ট ইত্যান্দি। লাইট বা! শীতল 
বা ক্ষীণতেজা! মত্র যথা, স্তাটরন্, ক্ল্যারেট বা রূবেলাম € ইহাকেই রবার্টসন 
পোর্ট বলে) স্তাম্পেন* মোজেল, বর্গীত্ডী ইত্যাদ্দি। এই সকল গ্লীতল বা 

লাইট মদে আসবাবন্থায় অন্য মদ মিশ্রিত কর! হয় না,_যেমন প্ং মদে 

অপর মদ মিশ্রিত করিতে হয়। ৃ 

মদের বর্ণ ছুই প্রকার, শ্বেত "এবং লোহিত। এরূপ হুইবার কারণ 
অতি সামান্ত। পাতা লত! শুদ্ধ ফলকে পচাইর! আসব করিয়া! চোলাইলে 
যে মদ হয়, তাহার বর্ণ লোহিত হয়, এবং এই মঙ্গে ট্যানিন ব! ট্যানিক 

খুসিভ কিছু বেশী থাকে । পাতা ও বন্ধল ব্যতীত্ত পচানী ছার! যে মদ 

হয়, তঠচ+কএর্ণ শুভ্র হইয়া! থাঁকে। আমাদের দেশের ধান্তেশ্বরীর বর্ণ 
শুভ্। যদি ধান্ের সাঁইউ--বিচালী প্রস্থতি একত্র করিয়া পচাইয়া, চোলাই! 
মদ কর! হয়, তাহ! হইলে ধান্তেশ্বরীর বর্ণ লোহিত হইতে পারে। 

বাঙ্গালার আবকারী। 

১৯৩৩-_-১৯০১ সালের বাঙ্গালার আঁবকারী বিভাগের কার্যবিবরণী 

বিষয়ক রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায়, উক্ত বৎসর আঁবকাঁরী হইতে 

গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের রাজন্ব প্রায় ৭ লক্ষ টাঁকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মদ, গাজা, 
আঁফিমে আয় বাঁড়িয়াছে। তাড়িতে আনন কমিয়াছে। প্রাপ্য টাকায় শত- 

করা ৯৯'৬ আদার হইয়াছে। 

এত কড়াকড়ি সত্বেও এ্রবংং কোন কোন জেলায় টিউটী কমাইয়া 

দিলেও বে-আইনী মদ তৈয়ার ও বিক্রয় কর! অপরাধে অনেকেই অর্ভি- 

যুক্ত হুইয়! দণ্ড পাইয়াছে ) বর্ধমান বিভাগে ১৪২, প্রেসিডেন্সি বিভাগে 

৬৩ জন। আবকারী-কমিসনর মিঃ গুপ্ত মদের বে-আইনী আমদানী রগানী 
নিধারণ জন্ত “খাসিয়া” নামে সম্তাদরে কমতেজী এক প্রকার মদ্য প্রস্তত 

করাইয়া! চপ্পারণে উহ্ধার পরীক্ষা! দেখিয়াছিলেন। উহাতে ফল ফলিয়াছে। 

উহার প্রচলনে মদের বে-আইনী জামদানী রণ্তানী কমিয়াছে। আবকারী 

স্বুমিসনার বাহাহুর অন্তত্রও উহার প্রচলন করিবার উদ্যোগে আছেন। 
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সাঁওতাল পরগণায় ৯০খানা মদের দোকান ছিল। অত বড় একটা 

জেলার পক্ষে এ সংখ্যা! কম বলিয়া বোর্ড তথায় আর কয়খানি দোকান 

খোলা মঞ্জুর করিয়াছেন। গাঁজার চাষের-_-সদর নওগীয়। তথায় যত গীজ! 
জন্মে, নওগাঁর সরকারী গুদামে সমস্ত জম! হয়; কিন্তু স্থানাভাৰ বশতঃ এক- 

বারে সবঃ জমা” হইতে পারে না,*বে-সরকারী স্থামে রাখিতে হয়। এই 

“কারণে ন্যায় ঘর বাড়াইবার* প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট বাহাহুর মঞ্জুর করিয়াছেন । " 
কারণ, সমস্ত উৎপন্ন-দ্রব্য একস্থানে না থাকিলে সকল দিকে সুব্যবস্থা হয় 

না। ২ হাজার ২৩৮ বিধ! ভূমিতে গীঁজার চাষ হইবে, গবর্ণমেন্ট এইরূপ 
নিয়ম করেন; কিন্ত এই নিয়ম কার্য পরিণত হইবার পূর্বেই ৫ হাজার 

বিঘারও অধিক ভূমিতে গাঁজার চাষ হইয়াও ফলল ভাল ন1 হওয়ায়, তেমন 

আয় হয় নাই। ভূমির পরিমাণ এইরূপ নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়ার ব্যবস্থায় 
রেভিনিউ বোর্ড আপত্তি করিয়াছেন। বিষক্টী গব্্ণমেপ্টস বাছাছুরের 

বিবেচনাধীনে আছে,। . 

চিনির উপকারিতা । 
. (লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগ্চী।) 

আমর! চিকিৎসকঃ কিসে কি ফল পাইব, তাহাই বিবেচনা কর! 

প্রধান কর্তব্য। চিনি চিকিৎসক-কর্তৃক ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার 

কোনই সন্দেহ নাই। যে সকল রোগীর পোষণ-কারধ্যে বিদ্ধ হইতেছে, 

শরীর কৃশ এবং হুর্বধল হইতেছে, সেই স্থলে শর্কর! ব্যবস্থা করিয়া উপ- 
কার পাইতে পারি । ক্ষয়রোগ এবং অসম্পূর্ণ পরিপোষণ স্থলে প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। যে স্থলে ক্ষয়-কাশের উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে, 

শরীর হূর্বল হইতে থাকে, সে স্থলে শর্করা উপকারী । যে সকল বালক 

কূশ, যাহাদের শরীর হ্র্বল, দৈহিক-পরিবর্ধন ভালরূপ হইতেছে না, সে স্থলেও 

শর্কর] উপকারী $ অথচ এই সকল স্থলেই বর্তমানে দেশের প্রচলিত বিশ্বাস 

অনুসারে গীড়। হওয়ার আশঙ্কার আমর তজ্রপ ব্যবস্থা. করিতে পরানৃখ 

হইয়। থাকি। অপিচ বালকদ্দিগের দৈহিক পরিবর্ধন, উত্তাপ সংরক্ষণ এবং 
পেশীর পরিপুষ্টি সাধনের পক্ষে মিষ্ট খাদ্য একটী প্রধান সহায় । রক্তাল্প ত1- 

গ্রস্ত রোগীর পক্ষে চিনি বিশেষ উপকারী, ঝালকদিগের পক্ষেও শর্করা 



১১২, মহাজনবন্ধ। (২য় খণ্ড, ৫ম সখ্য! 

উপকারী খাদা। বৃদ্ধদিগের হাত পা! শীতল থাকে, শরীর-তাপ হ্রাস হয়, 
সেই অবস্থায় চিনি ব্যবস্থা করিলে, শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, অথচ অন্য 

খাদ্য দ্বার এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে মৃূত্রযস্ত্রকে যে পরিমাণ 
প্রিশ্রম করিয়! ক্লান্ত হইতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। কারণ, চিনির 

নমস্ত অংশই পরিপাক হইয়! যায়, ব্বিুই অবশিষ্ট থাকে ন1। £ দীর্ঘকাল 

' পীড়া ভোগ করার পর আরোগ্য হইলেও (রাগী দীর্ঘকাল দুর্বল থাকে। 
সেই ছূর্বলাবস্থায় শর্করা-ব্যবস্থা করিলে রোগী শীঘ্রই সবল হয়। হূর্বল 

রোগীর সবলকারক পথ্যে মঞ্চে এক্সটাক্ট মাপ্টের প্রতি আমাদিগের 
যথেষ্ট বিশ্বাম আছে। একটা মাণ্টও এক প্রকার শর্করা ॥। 7)0199০০- 

138£195 7121005 ব্যতীত অপর কিছুই নাই বলিলেও চলে। পার্থক্যের 

মধ্যে এই যে,.11590219915095 ইক্ষু শর্কর!. পরিপাক প্রক্রিরার 10০* 

1059 এবং ৩57)0086 এ পরিণত হুইয়! থাঁকে। মাণ্ট [)159,0017211039 

কেবল 100%৮099 এ পরিণত হয়। কাধ্য এক হয়।, কেবল গ্রক্রিয়। 

বিশেষ মাত্র। উৎকৃষ্ট মাণ্ট এক্সটাক্ট মধ্যে যথেষ্ট উৎসেচন ক্রিয়া-জাত 
পদার্থ ষে বিশেষ উপকারী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই পদার্থ অন্য 
কার্ববহাইটেট পদার্থের পরিপাকের সাহাধ্য করে? ইহা দ্বার বিশেষ 
উপকার হয়। অপর পক্ষে শর্করা সহজে পরিপাক হয়, সুম্থাহ এবং ইহার মূল্য 
সুলভ। মুল্যের এই সুলভতার জন্য আমর! শর্কর ব্যবস্থা করিলে সাধারণ 
লোকের মধ্যে আপত্তির কোন কারণ হয় না। তবে বড় লোকের, মধ্যে 
এক্সট্রাক্ট মাণ্ট ব্যবস্থা করার কোন আপত্তি নাই। কারণ, এই £শনীরই 
রোগীর মধ্যে ওষধের অধিক আপত্তি এবং আলোচনা উপস্থিত হই! 
থাকে। অধিক মিষ্ট খাইলে অনিষ্ট হইতে পারে, এই আপত্তি উপস্থিত 
হইলে এবং শর্কর! ব্যবস্থ। করার আ'বশ্যকত1 উপস্থিত হইলে, মান্ট একটাক্ট 
ব্যবস্থা করিয়া আমর! মনে করিতে পারি যে, প্রকাপ্সাস্তরে শর্করাই ব্যবস্থা 
করিলাম। 

ডাক্তার গার্ডনার মহাশর কয়েকটী রোগীকে শর্করা দ্বার] চিকিৎসিত 
করিয়। উপকার লাভ করতঃ তথিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। নিয়ে 

উবার. একটা বিবরণ গ্রকটিত হইল । 

ছু এক জনের বদ ২৫ বৎসর। . পূর্বে দৈহিক গুরুত্ব প্রায় ছুই মণ: 
িছিল। ৩৪ .বৎসর হইতে ক্রমে দৈহিক-গুরুত্ব হ্রাগ হইতে জারম্ত. হয়। 



আঁষাট, ১৩৬৯। ] চিনির উপকারিতা । ১১৩ 

ভাটি 

গত বৎসর বসম্ত কালের প্রথমে দৈহিক-গুরুত্ব দেড় মণের কিছু কম 

হইয়াছিল। ইহার পরে ইন্য়য়ো হুইয়! ,ব্রক্কোনিউমোনিয়! হয় বিগত 
এপ্রেল মাসে খন উক্ত ডাক্তার মহাশয় ইহাকে দেখেন, তখন এত হর্বল্ 

এবং রুশ হইয়াছিল যে, দেখিলে ক্ষয-কাশের রোগী বপিয়া বোধ হইত। 
এই সমদ্বে অর না থাক! সময়েও চিকিৎসক ইহাকে শব্যায় শারিত থাকিতে 

উপদেশ দিম, এই ব্যবস্থা দেন যে, যে পরিমাণ ০চিনি খাওয়।! তাহার 

পক্ষে সম্ভব, তাহা যেন খায় 7 এই আঁদেশ-অস্কুসারে রোগী প্রথম প্রথম্ " 
আধ পোয়া ইক্ষু-শর্করা গ্রাইত। এতদ্ব্যতীত অন্য খাদ্য সহিত কিছু 
পরিমাণ মিষ্ট দ্রধ্য গ্রহণ করিত।" এইরূপে মিষ্ট ভ্রধ্য খাওয়ার ফলে 
তাহার দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে আরস্ত করে। সপ্তাহে প্রায় ঢারি সের 

পরিমাণ দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হইতে থাফে। বিগত জুন মাসে তাহাকে সমুদ্র". 
তীরে বাস করার জন্ত পাঠান হয়। এই-সময়ে তাহার দৈহিক গুরুত্ব প্রায় ছুই 
মণ হইয়াছিল, কিন্ত পেশী কোমল এবং হর্বল অবস্থাতেই ছিল। তৎন্জেশরোগীর 
দৈহিক গুরুত্ব আর& তিন সের অধিক এবং সে সবল ও কাধ্যক্ষম হইয়াছে । 

উল্লিখিত চিকিৎস1 বিবরণ আলোচন1 করিলে চিনি যে বিশেষ উপ. 

কারী -খাদ্যরপে রোগীর জঙ্ঠ ব্যবস্থেম, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে 

ম1। তবে চিনি ব্যবস্থা করিতে এত আপত্তি উপস্থিত হয় কেন? 
আপত্তি ছই প্রকার, প্রথম প্রকৃত, দ্বিতীয় কল্পনা । চিনি দত্তের অনিষ্ট, 

কারক, এই কথার কোনও মূল্য নাই। কারণ আমরা এমত দেখিতে 
পাই. ঘে, যাহারা বিস্ত চিনি খায়, তাহাদেরও অক্ষ দত্ত দীর্ঘ কাল 
স্থান্ী হয়। এই প্রবাদের মূলে বোধ হয় জর্খণ পরিবাজক 17371280]0এর 
১৫৯৮ থুষ্টাবকের উক্তি--বাণী এলিজাবেখের বর্ণমায়-_্ইহার নাসিকা 
বক্র, ওষ্ঠাধর পাতলা, এবং দণ্ত কৃষ্ণবর্ণ-বিশি্। ইংরাঞজ জাতি অতি- 
রিক্ত শর্করা ভক্ষণ করে, এজগ্ঠ তাহাদের এইরূপ অবস্থা হয়।” ইত্যার্দি 

হইভে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । আমেরিকার মিগ্রো জাতি অধিক 
শর্করা সেবন করে, অথচ তাহাদিগের দত্ত জগতের অপর সকল জাতি 

অপেক্ষা উৎক্ষ্ট। চিনির সহিত অপর পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে যে দত্তের 
অনি না হইতে পারে, তাহা নে; তবে ভাহা! [চিনির দোষ নহে, দোধ 
দেই ০০০০০৪৪১ 

হি 



চা। 
হাহ 69 (ররর 

পঞ্ধম অধ্যায়--রোল করা। 

একটা পীনপত্রকে যদি ছঁচ। যায়, তাহা হইলে উহার রস বাহির 

হই্সা পাতাটি ন্যাকড়ার মত হুইয়! যায়, -এইরূপ কাধ্য চা-পূ্-চয়নের 
পর করা হয়, ইহাকে “চা-রোলকর1”*কছে। 

চা-রোল করিবার জন্য তক্তার মাচা হইলে ভাল হয়। তাঁহার উপর 

লীতল পাটা বিছাইলে ভাল হয়; কারণ দর্য়া চাটাইয়ের উপর রাখিয়া 
পাত! রোল করিতে বা পাতা ছাচিতে গেলে পান্ডার রস উহাতে অনেক 

নই হয়। পাত! ছ'চিবার সময় যে রস বাঞ্ধির হয়, তাহ! প্র পত্রে 

পুনরায় মাথাইরা শুখাইয়া লইলেই চার তেজ সমান থাকে। ধর্ম? 
চাটাইয়ের ঘারা এ উদ্দেশ্য অন্ন ভাবে সাধিষ্ত হয়। এক অস্থবিধা, 

ঘরম! গ্রভৃতিক্স ভিতর চ1-পত্রের রস লাগিয়া থাকিলে, উহা! অন্বর্শ প্রাপ্ত 

হয়) পুনরায় এই রসের উপর চা-রোল করিলে উজ চা অন্ধর্শ-গ্রাপ্ত 

হুইয়। নিজ-গুণ-ভ্রষ্ট হ্ইয়! যায়। যাহা হউক, শীতলপাটা বা দম? চাটায় 
এক দফা রোল হইয়া গেলে, উহা! বেশ করিয়া! ধৌত কর! উচিত। 

পাতা রোল করিয়! কেহ কেহ মুঠি (মুঠি) বাঁধিয়া থাকেন। সুঠি 
বাধ! অর্থাৎ সলিতার মত পাতাকে গুটাইয়! দেওয়!। অনেকে আবার 
মুঠি না বীধিয়া অম্নি রাখিয়া দের। আমি দেখিয়াছি, মুঠি বাধিলে 
রোল করিবার সময় পাতায় যে পাক হয়, তাহ! থাকিয়া! যায়। কাজেই 

গুঠি না বীধিলে উত্ত পাক থুলিয়! যায়। কলে পাতা রোলকরা বা 

ছাঁচা কিন্বা মাড় হইলে তাহ! আর মুঠি-বাধ! হয় না। কারণ কলে 
খুব জোরে পাতা রোল কর! হর, তাই ইহার পাক খুলিয়া যায় না। 

বাহা এক সময়ে রোল কর! হয়, তাহা এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া 
ভিজা কাপড়ে ঢাকিতে হয়। নতুবা সমান রং হয় না। বদি ১৫1২৯ 
ব্যক্তি এক সন্দে রোল করিতে থাকে, তবে যেই মুঠি বান্ধা হইল, অম্নি 

তাহা। সরাইতে হয়। মুঠি সরাইবার সময় একটু বিষয়ে বিশেষ সাবধান 
হইতে হয়। কেহ কেহ উত্তমরাপ রোল না করিয়াই মুঠি বাধিয়া 
রাখে। অতএব এই .সকল মুঠি ভাঙ্গিয়া যায় ও পুনরায় উপবুক্ত 

কূপ ক্বোল. করাইতে হয়। এখন সাবধান না হইলে, বথেই ও 
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অধথে্ট রোল কর! পাতা মিশ্রিত হইলে ,পাতার রং এক সময়ে এক- 

রূপ হইবে না। আর কম রোল করা পাতা দেখিতে অতি বাদর্ধ্য 
হইবে, এবং তছ্ৎপন্ন চার গুণও অনেক কম হইবে। পাতা বত বেশী 
রোল বরা হূর, ততই ভাল। রোল করিবার সময় রস নির্গত হইলে, 
তাহ! গাতায মাথাইয়। দেওয়া উচিত। 

ষষ্ঠ অধ্যায়__পাতার রং। 

রোল করা পাতা ভিলা কাপড়ে ঢাঁকিয়! রাখিলে অল্পে অল্পে নৃতন পয়- 
সার মত উহার বর্ণ হয়। এই বর্ণের উজ্জ্বলতান্সাঁরে চা-র উৎকৃষ্টতা 
নির্ণর হয়! পাত! ছি'ড়া, পাতা শুখান, রোলকর! ইহার কোন বিষয়ে 
কিছু তারতম্য ঘটিলে, পাতার বর্ণ উজ্জ্বল হয় না। ম্থতরাং আদি অস্ত 
সকল কার্য্য ছ্ুসম্পরন না হইলে ভাল চা প্রস্তুত কর! যায়না ।. 

পাতা ছি'ড়িতে. অনেক গুলি কচি, আর অনেক গুলি” অপেক্ষারুত 
শক্ত দেখিয়! ছিড়। হয়। যে গুলি অপেক্ষাকৃত শক্ত, তাহার রং হইতে 

কিছু বিলম্ব হয়। কচি পাতার রং সত্বর হয়। অর্ধকচি পাতার রং 
কিছু পরে হয়। যদি অর্ধকচি পাত! পূর্ণধাত্রার রঙের জন্ত অপেক্ষা 

কর! বায়, তবে কচি পাতার রং অধিক হুইয়া টক হইতে থাকে। কটি 
পাতাতেই পিকু, ভাঙ্গা! পিকু প্রন্থৃতি উৎকুষ্ট জাতীন্ন চা কয়। অতএব 
কচিপাতা টক হইলে চলিবে না। কচিপাার যথেষ্ট রং হইলে অর্থ- 

কচি পাতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাহ! শুফ করা উচিত। অর্ধেকটা! 

লাল এবং অর্ধেকটা সবুজ রহিয়াছে, তখনই পাতার রং হইয়াছে বলিয়া: 
মনে কর! উচিত। পাতার রং হইয়াছে কি না, তাহা! আরও হইটা 
উপায়ে স্থির কর! যাঁয়। যথেষ্ট রং হইলে পাতা হইতে এক তেজস্কর 
গন্ধ বাহির হয় । দ্বিতীয়তঃ পাত! হন্ডতে করিলে কিছু মলায়েম লাগে। 

পাতার রং হইলে তৎক্ষণাৎ তাহ! গুকান উচিত। নচেৎ উহা! টক 
হইয়! বার। পাতা৷ টক হইয়! গেলে তাহার গন্ধ এবং তেজ থাকে না। 
অনেক সময়ে রং হওয়া! পাতা অর্ধেক গুকাইয়া পরদিন না 
শুফ করা হয়। 

যে মাচায় রোল-কর! পাতা রাখ! হয়, তাহা! যেন বেশ পরিকর 

রর কারণ মাচায় টক রস লাগে। রং হওয়া পাভা মাচা হইতে 
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স্থানাস্তরিত হইলেই তাহা! তাল করিয়া! ধোওয়],_-অস্ততঃ ভিজ! কাপড়ে 

মোছা! আবশ্যক । নচেৎ নৃতন রং. কর! পাতার সঙ্গ মিশ্রিত হইলে, 

তাহার অনি কফরিবে। 
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১. ১২৮৬ সালে হরিশবাবুর কনিষ্ঠ জ্তা বিজয়বাবু ইহার সহিত এবং তীঁহার 

অন্তান্ ভ্রাভূম্পুজ্রের সহিত পৃথক হুইবার জন্ত কোর্ট হইতে নোটিশ দেন। 
নোটিশ হস্তগত হুইবামাত্র হরিশবাবু একবারে ঞ্সতলম্পর্শ হঃখ-সাঁগরে 

নিমগ্ন হইলেন। কারণ. বিজয়চন্ত্র পাঁচ সহোদরের মধ্যে সর্ধ কনিষ্ঠ। 
এই হেতু তুত্রার উপর ইহার বিশেষ স্সেহ মমতা! ছিল। এই সময় তিনি 
আত্মীর় ম্বজনের” নিকট কাদিয়! বলিয়াছিলেন, প্ফাঁহাতে ভ্রাতা বিজয়চন্ 
আমার সহিত পৃথক না হ্য়, আপনার! এইকাপ কক্ষিয়া দিন।” ধন্ত হরিশ 
বাবু! ধন্ত আপনার ভ্রাতৃন্নেহ!! সক্ষম ভাই, অক্ষম ভাইকে আন 

ফাল ন্বভাঁবে স্বতন্ত্র করিয়া দেয়! ম্বর্ণলতা উপন্যাস প্রস্থৃতিতে এবং 
্ার্য্যক্ষেত্রে সংসারেও এই বিষম দৃশ্য সর্বত্রই দৃষ্ট হয়! কিন্ত, এ কি! 
অক্ষম অর্থাৎ-টাঁক! উপায় করিতে জানে না, এমন ব্যক্তি একজন কর্পুবীর ও 

টাকার জন্মদাতার আশ্রয় ত্যাগ করিতে উদ্যত! অথচ কর্মঠ ব্যক্তি সেই আক্ষ- 
মনকে ছাড়িতে নারাজ, সে ভুল বুবিয়াছে বলিয়া! নিজেই কীদিয়া আকুল! 
হরিশরাবুর জীবনী শ্বার্থপরতা-বঙ্দিত। ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া 
যায়। তাহার ভিতর একটু স্থার্থভাব থাকিলে, তিনি কোটা মুদ্রা পুজ্রকে 
দিয়া 'যাইতে পারিতেন, এবং তিনি. অনায়পাষেই রাজ” হইতে পারিতেন। 

কিন্ত তিনি সে ছণচে গঠিত জীব নহেন,--তিনি দেবতা ছিলেন, তাহার 
মন সর্বদা দেবভাবে বিভোর থাকিত। বাটার চাকর যেরপ অংশে খাদ্য 
প্রাইবে, গাহার পুক্রও. সেইরূপ পাইবে, ইহাই তাহার ব্যবস্থা! ছিল। সবি. 
ভূত গ্রাম থানিই তাহার যেন স্ুবৃহৎ পরিবারিক 'অট্টালিক! ম্বদ্ূপ ছিল। 
শতিনি* ও * আমি * এই হুয়ের প্রভেঘঘ তিনি বুঝিতেন। তাই (বিজয়বাবু, 

পৃথক: 'হইবেন শুনিয়া কাদিয়াছিলেন; ঠ ক্বিন্ত বিজ্বযনচন্্র কাহারও: কথা মন! 

ক্রিয়া .পৃথক হইলেন। পৃথক. হইবারু পর. হইতেও হরিশবাবুর অবস্থা 
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উত্তরোত্তর আরও উন্নত হইতে 'লাগিল। , তথাপি হরিশবাবু মধ্যে মধ্যে 

বিজয়কে একান্নবর্তী করিবার চেষ্ট1 কর্সিতে লাগিলেন। কিন্ত বিজরচন্ 
তাহাতে স্বীকৃত হুন নাই। 

এক্ষণে যে স্থানে বালি পেপারমিল আছে, গর এঁ স্থানে হাউ 

কোম্পানীর চিনির কল ছিল। প্র কলে হাঁলিসহর নিবাসী বাবু গিরীশ্ঙ্ঞ্ 
বন্থ মুতসটুদ্দি ছিলেন। উ্গীরোক্ত বাবু মহাশর হরিশবাবুর নিকট চিনি 
লইতেন। চিনি লওয়ার *হিসাবে উক্ত মুৎসুঙ্গির নিকট অনেক টাকা 
পাওনা হয়। কলিকাতাম্ম সিমলার নিকট তাহাদের এক স্বুচৎ সোর! 
রিফাইন করিবার কারখানা ছিল। মুতসুদ্দি বাবুর! এ চিনির টাক! পরি- 
শোধ করিতে না পারায়, যাট হাজার টাকায় এ কারখানা বাটী-_ 

হরিশবাবুর নিকটে প্রথমে বন্ধক দিয়! পরিশেষে এ কলবাটা ফোরক্লোজ 
করিয়া লয়েন। হরিশবাবু এই কারণে সোবার কার্য করেন, এবং অনেক 

দিন ইহ! নুশৃঙ্খলার সহিত. চালাইয়াছিলেন। রানী রাসমণির জামাতার সহিত 

মকদম! আরম্ভ হইবার পরেই ইহার যখন দৈন্ত অবস্থা হয়, সেই সম 
খই কারবার বদ্ধ হয়। 

সন ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাপে ইনি কলিকাতা'র উপ্টাভিঙ্গিতে এক 
আড়ত খুলেন। এই আড়তে চাউল, পাট, তিসি, গম ইত্যাদি খরিদ 
বিক্রয় *করিতেন এবং প্র সকল দ্রব্যের ব্যাপারিয়ান কার্যও ছিল। 

অগ্ভাপি এই আড়ত জীবিত থাকিয়া -হরিশচন্দ্রের স্থতিচিহ্ছ স্বরূপ এবং 

বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছে। সম ১২৮৭ সাল হইতে ইনি পাটের 

গাঁইটের কাধ্য আরম করেন, ইহাও অন্যাপি চলিতেছে। 

১২৯১ সালে ২৮শে জোষ্ঠ সোমবার *তাহাক্ন উপযুক্ত ভ্রাতুম্প্ ব্র-গণের 
হন্তে সমুদয় কাধ্য কর্ম এবং ছুই নাবালগ পুজ্ের ভার অর্পণ করিয়া 
রই কম্দবীর মহাপুরুষ চিরশাস্তি নিকেতনে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন । 

মৃত্যুকালে. আপনার স্ত্রী পুত্রকে কিছুই না দিয়! ভ্রাতুম্পুত্রদিগকে 
পমুদ্য় বিষয় দ্িয়াছিলেন। এই কলিকালে হরিশবাবুক্ মত করন 

লোককে আপনারা দেখিয়াছেন ? এ বিষয়ে ইনি কি আদর্শ পুরুধ নহেন ? 

জীবনীর এই অংশের বর্ণ নেত্রের ফেমন দ্িগ্ধকর বলুন দেখি? খই রঙা অন 
রঞ্ধিত হইলে প্রাণে কি নু আনন্দ উপস্থিত হয় ল| 1. | 

দি? 



সহজ শিল্প। 
হি) কত 

শ্য কালি। সমান তাগ তুঁতে ও নিসাদল জলে গিয়া তারা 
কাগজে লিখিলে অক্ষরগুলি বর্ণহীন হে, কিন্ত অগ্নির উতভভাপে দিলে, 
তাহা হুর্রিদ্রাবর্ণের হয়।' 

হীরাকম গুলিয়া! তন্বার! কাগজে লিখলে লেখা রর্ণহীন হঙ্ইবে, কিন্ত 
তাহার উপর প্রুসিয়েট অব পটাশের জল খহিছে লেখাগুলি উজ্দবল 
নীলবর্ণ হয়। 

ফটকিরি জলে গুলিয়া লিখিলে প্রথমে লেখা খা যার না, অগ্নি- 
তাগে ধরিলে কাল বর্ণের লেখা বাহির হয়। ৃ 

লেবুর রসে লিখিলে লেখা দেখা যায় না, কিন্ত! গলে ডুবাইলে জলের 

লেখ! বাঁহির-্হ্য়। 

হ্ঠ দিয়া লিখিলে তাহ! শুষ্ক হইলে লেখ! দেখা শানে না। অগ্নির 
উত্তাপ দিলে অক্ষর গুলি ফুটিয়। উঠিবে। | 

ফটকিরির সাজি । প্রথমতঃ সরু তার কিন্না বেত দিয়! সুন্দর করিয়া 
একটি ছোট সাজি প্রস্তুত করিবে। পরে আবশ্তক মত জলে যথেষ্ট পরি- 
মাণে ফটকিরি দ্রব করিয়! তাহা গরম করিতে হইবে। অনেকটা জল 

মরিগ্নায গেলে পর, অগ্নির উপর হইতে নামাইয়! এই ফটকিরির জলে 
সাঁজিটি ডুবাইয়া| রাখিতে হইবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া 
যাইবে "যে, সাঁজিটির উপর ফটকিরির নুন্বর ছুম্গর দানা বীধিয়াছে। তখন 

জল হইতে সাজিটি আন্তে আব্তে উঠাইয়! লইলেই হইল। ফটকিরির জল গরম 
থাকিতে থাকিতে তাহার স্থিত কোন প্রকার মেজেপ্টার রং মিশাইয়া 

দিলে 'সাজিটি অভি হুন্দর দেখিতে হইবে । . 
পিল নির্শিত দ্রব্যার্দি পরিফষার করিবার উপায় এই যে, প্রথমতঃ 

জিনিব গুপ্িকে অগ্নির উত্তাপে অল্প গয়ম করির! ভিজ! ন্যাকড়ায় নিসাদল চপ 

লাগাইয়া, তন্থার! উত্তমরূপে মাজিলে উদ্দ্রল হইবে । | 
্ ..শিরীস কাগজ । ইং! বিষেশ: হইতে শ্শ্তত হা এ দেশে 
| আসিয়া: হথে্ট পরিমাণে বিজ্রীত হইয়া! থাঁকে। যর্দি কেহ ইহার ব্যবস! 
চালান, পঞ্তবতঃ ইহার বেশ ফাট্তি হুইবে। লাধারণ প্রস্তত-গ্রণালী আমর! 
নি বিখিলাম। | : 



'আধাড়, ১৩০৯। ]. সহজ শিপ্প। ূ ১১৯ 

: শিরীন আঠ1 (বেনের দোকানে রাপব্য ) কতকগুলি একত্র শীতল 

জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ । কোমল হইলে, গরম জলের তাপে 
কোন পাত্রে গলাইয়! লও। মধুর মত ঘন হইলে, উষ্ণ থাকিতে থাকিতে 
একখানি মোটা কাগজে মাথাইয়া, তাহার উপর মিহি কাচচুর্ণ সা 
শুথাইয়! লইলেষ্ট উৎকৃষ্ট শিরীস কাগজ প্রস্তুত হইবে। 

কাচের সাধারণ নিয়ম। ভাঙ্গা কাচের জিনিস লোহার খলে উম 
রূপে চূর্ণ করিবে। চূর্ণ করিবার সময় খলের উপর একটা কাপড় ঢাকির! 
লইবে ॥ এইরূপ না হুইলে্র ভগ্ন কাচ, আঘাতে বাহির হইয়া, চতুঙ্দিকে 
ছড়াইয়া পড়িবে এবং তাহাতে হস্ত প্রভৃতিতে আঘাত লাগ্রিতে পারে। 
কাচ চূর্ণ হইলে চালুনি কি মিহি কাপড় কিনব! তাদৃশ সচ্ছিদ্র বস্তর মধ্য 

দিয় ছাকিয়া লইবে। মোটা কাগজের জন্ত মোট! দানা ও সরু কাগ- 
জের জন্য সরু দানা ব্যবহৃত হইন্না থাকে। এই শিরীন কাগজ শুধস্থানে 
রাখা নিতান্ত কর্তব্__নচেৎ শী ন& হইবার সম্ভাবনা । সত *» 

ছিট প্রস্তত করিবার সহজ প্রণালী । এই সকল ব্রব্ প্রস্তুত 
বিলাতে বহুল পরিমাণে হুইয়৷ থাকে । কল ছাড়! যাহাতে এদেশে শ্বল্নমূল্যে 
প্রস্তুত হইতে পারে, সেই অন্ত যাহা! সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে লিখিয়! 

ধিলাম। পরীক্ষ। দ্বার। যদি জানিতে পার! যায় যে, নিম্নলিখিত প্রকারে 
উত্তম ছিট প্রস্তুত হয়-_তাহ। হইলে বাঙ্গালীর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা 
নয় কি? মহাজনবন্ধুর গ্রাহক বা পাঠকের মধ্যে অবশ্ত কেহ পরীক্ষা! করিতে 

ভূলিবেন না। 

ছাপে অথবা! তুলিতে করিয়! প্রথমে কাপড়ের উপর চিত্রাকারে “এসি. 
টাইট অব র্যযালুমাইন্” ময়দ! বা পালে! কিম্বা! গদ দিয়! ঘন আঠার মত 
লেপন কর। পরে কাপড়ের অবশিষ্ট কতক স্থানে উক্তরূপে ণএসিটাইট 
অব আয়রণ” ও কতক স্থানে এসিটাইট অব র্যালুমাইন্ এবং অন্ত স্থানে 
এসিটাইট অব র্যালুমাইন্-মিশ্র এসিটাইট অব আয়রণ দিয়! চিত্রিত করিবে। 
চিত্রগুলি শুখাইলে, কাপড়খানি কান ওকে্র ছালের কাথে, রঙ করিবে। 
যে যে স্থানে এসিটাইট অব র্যালুযাইন্ মাখান হইয়াছিল, সেই. সেই 
স্থানে পীতবর্ণ, যে যে স্থানে এসিটাইট অব জায়রণ লেপন কর! হইয়া 
ছিল, সেই সেই. স্থানে পাণুটে রঙ, -ও বেয়ে ্ানে এ হইজব্য মিশাইয়| - 



১২০ মহাঁজনবন্ধু। [২য় খও। ৫ম সংখ্যা! 

চিজ কর! হইয়াছিল, সেই সেই সান এক প্রকার পাণুটে সবুঙ্গ ব্রণ 

হইয়াছে । 
ওকের ছালের পরিবর্তে ম্যাডার (ম্যাডার হইতে টর্কা রেড প্রস্তত হয় ) 

দিয়া গর কাপড় :রঙ করিলে উক্ত তিন গ্রকার ভ্ত্রব্যে অঙ্কিত তিন প্রকার 

চিত্রিত স্থান বখাক্রমে লাল, পিঙ্গল ও বেগুণিয়। বর্ণ হয়। 

রেশমী কাপড় রক্তবর্ণ করিতে হইলে, রেশমী কাপড় প্রথমতঃ ফট" 

' কিরিক জলে তিজাইয় রাখিতে হয় । পরে রৃমির্ধানার জলে রঙ করিতে হয়। 

প্রীঞ্চনিলাল রায় । 

জাপানী ভাষা । 
( দেশের নৈসর্গিক ব্যাপার সন্ন্ধীয় ) 

, উপসাগরণতঈরি উমি।  পর্বত-সখাম1। 
উপকূল-_ হাম, উমিবাট!। উত্তর-_ফ্রিটা। 

- সীকো- হাসি, বাদি। উপদ্ীপ--এম্ডা সীমা। 
অন্তরীপ- মিসাকি। নদী-__কাওয়া, দাওয়া । 

রাজধানী- মিয়াকে! | সমুদ্র_--উমি। 

জলগ্রপাত-_টাকি। ছক্ষিণ-_মিনামি । 

গুহা _হোর! আন]। বদস্তকাল-_ইজুমি, ওয়াকি। 

' মগঞ্প-_মাচি, টোকাই। রাস্তা-_মাচি, টোরি। 

পূর্বব--হিগাসী। জোত- সীয়ে]। 

- জঙ্গল, বন-_হায়াসী, মোরি। সহর-_মাটি। 

: ছোটপাহাড়-_কোরাম! । উপত্যক-_টানি। 
ব্দর-_মিনাটো। গ্রাম-__সুরা। 

দ্বীপ সীমা, জীম।  গশ্চিম__নিসি। 

ূ হুদ কোনই, ইকে। 



'মহাজনবন্ধ, মাসিক প্। 
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ূ রা . ৪ 

. শকরা-বিভ্ঞান। 
(লেখক জ্ীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, 01. 4, 2. চট, &, 0 

এ নি, 4১, 9.) 
একাদশ অধ্যায়, ৩য় প্রবন্ধ । 

চুণের জল ছিটাইবার নমদ্নও মধ্যে মধ্যে ভাপমান যগ্রের খ্াবহার 
আবশ্যক। সমস্ত চুণের জল ১৩০" হইতে ১৬০* ডিগ্রি উদ্ভাপের মধ্যে মিশান 
আবশ্যক। বোতলে মতটুকু চুণের জল লওয়া হুইন্লাছে, সমস্তই যে মিশাইতে 
হইবে, এরূপ কোন কথ! নাই। লিট্ম্স্ পেপার ব্যবহার স্থান পুর্ববণিত 
প্রথায় দেখিতে হইবে, যথেষ্ট চুখ ব্যবহার হইয়াছে কি না ? যথেষ্ট চুণ ব্যবহার 
ঘদি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অন্ন ঠিক কাটিয়া গেলেই চুলার জাল বাড়াইয়া 
দিয়! ২০০" ভিগ্রি (ফারেনহিট ) উত্তাপ পর্যন্ত নাদের রসের উত্তাপ বাড়ান 
আবশ্যক। ২০০* ডিগ্রি উত্তাপে আসিবা মাত্র রসের উপরেক্স গাদ আপন 

হইতেই কাটিয়! যাইবে, এবং অত্যন্তরস্থ রস অতি নির্ঘ্দল হইয়া গিয়াছে দেখা 
যাইবে। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই রস চুল! হইতে নামাইয়া একটী উচ্চ 
স্বানে বসাইয়। রাখিতে হুইবে এবং রসের উপরি-স্থিত গা ছা কিয়া ফেলি! দিতে 

হইবে। ছুই ঘণ্টা পরে সাইফন্ দার! নির্দল রলটা অন্ত পাত্রে পৃথক করিয়া 
সর্ব নিযস্থ গাদ্ সংযুক্ত রস ম্্ানেল খণ্ড সাহায্যে ছ'াকিয়! লইয়া, হাড়িতে বা 
এলুমিনিমের ডেক্চিতে করিয়! এ পরিার রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে 
হুইবে। এই স্ফটক্ রস হইতে 'সতি পরিষ্কার ও সারপুর্ণ গুড় প্রস্তুত হুইবে। 
গুড় প্রন্তত.সাধারণ নিরমেই করিতে হুইবে, অর্থাৎ বস ফাপিয়] উঠিলে বাজি 
দ্বার! মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দেওয়া, ছোট ফুট ধরিলে, গুড়ের গন্ধ বাহির হইলে 

এবং ঝণাজ.রি সংলগ্প এক ফেোঁট! গুড় অঙ্গুলিতে লইয়া! পরীক্ষা করিয়া! দেখিলে 
যখন দেখা যাইবে, অঙ্গুলি-ছয়ের মধ্যে অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ গুড়ের তায বাদিতেছে 

এবং অস্কুলিদ্বয়ের মধ্যে গুড়ের ফোাটাটা চাপিয়! চাপিয়া ধরতে ধরিতে উহা 
 শুকাইয়! গিয়া মচ. মচ্ শষ উহা! হইতে বাহির হইতেছে এবং মুহূর্ধ মধ্যে 

: শ্বেতব্্দ ধুলির,দসকারে ( অর্থাৎ টিনিতে ) পরিণত হইতেছে, তখনই জানিতে 
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হইবে, গুড় প্রনশ্তত শেষ হইয়্াছে। তখন কটাহ, হাড়ি বা! ডেক্চি গুলি 
হইতে গুড় একটা গাম্লায় ফেলিয়া, কাঠ খণ্ডঘারা দশ মিনিট ধরিয়া 
নাড়িয়া; পরে উক্ড়িতে করিয়া কলসীর মধ্যে উঠাইয়! রাখিতে হইবে। গুড় 
জাল দিবার সময় গাঁদ কাটিয়৷ ফেলিবার জন্য যে রাঁজরি শা কর! 

হয়, উ্থাও এলুমিনিয়র্মের হওয়া ভাল। * 
এক সপ্তাহ ব! দশদিন গুড় কলসীর মধ্যে “থাকিবার পরে, কলসীর নিক্বে 

একটা-ছিত্র করিয়! দিয়া উহার নিয়ে কোন পাত্র রাখিয়া, যে সামান্য পরিমাণ 
'মাত গুড়ের মধ্যে আছে, উহা বাহির'করিয়! লইতে. হয়। উপরি উক্ত নিয়মে 

গুড় প্রস্তত করিলে বালুকার ন্যায় গুড়ের দান! বীধিয়! যায়, এবং মাত অতি 

সহজে ও সত্বর বালুকাবৎ সার গুড়ের মধ্য দিয় আসিয়। নিয়স্থ পাত্রে পড়িয়া 
যায়। ২০ দিবস বা একমাস পরে কলপী গুলি ভাঙ্গিয়৷ চিনি সংগ্রহ করিয়া, 

এ চিলি ব৷ চিনির দান! (7195০০%80 ) হুষ্যের উত্তাপে শুকাইয়! লইয়া, 

হামান দিস্তাক্ম বা ঢেকিতে কুটিয়। কাশির চিনি, আকারে গরিণত করিয়া! 

লইয়া, ৭1৮ টাকা! দরে অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারা যায় । 
রঃ : যে মাত নিমস্থ পাত্রে সংগৃহীত, হইবে, উহ! অতি. পরিফার ও হুপ্যাদ সামগ্রী। 

বাজারে সাধারণতঃ যে মাত পাওয়! যায়, তদপেক্ষা! উহা অধিক দরে বিক্রয় 

হইবে। (কারণ ইহা! এ দেশীয় চিটে গুড় নহে; সেকেও বইলস করিলে 

ইহা হইতে চিনি পাওয়া যাক্-_-মিছিরির শু'টের মত। আশা করি, আমাদের 
পুজনীয় লেখক মহোদয় এই রস হইভে সেকে্ড বইলস্ দ্বারা চিনি প্রস্তত 
করিয়া! তাহার ফলাফল কৃপা করিয়। ভাঁনাইবেন। মঃ বঃ সঃ)। এই মাত 
অনায়াসে কুটির সহিত আহার ব! মুড়কি প্রভৃতি শ্রস্তত কার্যে ব্যবহার 
করা যায়। সাধারণতঃ চিনির কলের মাত অর্থাৎ চিটিয়া গুড়, তামাকের 

সহিত মিশ্রিত কর! ছাড়! আর কোন কাধ্যে ব্যবহার হয় না। €( কলের মাতে 

চিনি থাকে ন1) তাহার! ৩৪ বার চিনি বাহির করিয়া! মাত নানার বিক্রয় 
করেন। মঃ বঃ সঃ) 

এ ঝাছি (অর্থাৎ বোধ হয় জলজ শৈবাল বিশেষ হইবে? মঃ বঃ সঃ) 
ব্যবহার দ্বারা আরও দ্বচ্ছ চিনি ( দোবর! চিনি ) প্রস্তত হইতে পারে। উপরি 
উক্ত নি্নমে গুড় প্রস্তুত করিয়া, গুড়ের কলসীতে ফুটা করিয়া! মাত বাহির 
করিয়া দিয়া, কলসী ভাঙ্গিয়া, কলসীস্থিত সার গুড় পরিফার জলে মিশাইয়া, 

'ক্লামেন হার! ছাকিয়া, পুরা হাড়িতে, কড়াতে অথবা এনুমিনিয়মের .ডেক্- 
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,আবণ, ১৩০৯। ] . শর্করা-বিজ্ঞান। ১২৩, 

চিতে করিয়া জাল দিতে হয়। ঝাজরি ঘারা গাদ্ মধো যধ্যে উঠাইয়! 
ফেলিন্া, পুর্বববৎ পরীক্ষা করিয়া যখন পাক"'ঠিক হইয়াছে বুঝ! যাইবে, তখন 
নামাইয়া লইতে হইবে। একটা চৌবাচ্চার মধ্যে বাশের মাচান (করিয়া 

এঁ মাচানের উপর মোটা কাপড় বিছাইয়া পরী 'কাপড়ের উপর ১২ ইঞ্চি 

পরিমাণ ॥পুরু ক্ররিয়া উক্ত দো-পাকের গুড় ঢালিয়া, দিতে হয়। ছই দিন 

পরে, এঁ*গুড়ের উপর, শৈত্তাল ধৌত করিয়া মুছিয়!, এক ইঞ্ পুরু করিয়! 
বিছাইয়! দিতে হয়। শৈবাল ব| শেয়াল! নান! জাতীয় আছে। যে শেয়াল! 

হইতে সর্বাপেক্ষা পরিফার” চিনি হয়, ৪উহার নাম ভালিস্নেরিয়া ভার্টিসি- 
লাট! (52111579179 ৬০750111905 )। এই শেয়ালার পাতা! রজ্ছুবং লম্বা হয় 

বটে, কিন্ত বঝাঁজির ন্যায় ইহার পত্র হুক হৃক্ষ হয় না। ইহার পত্রগুলি পুরু, 
এক ইঞ্চি লম্বা ও পিকি ইঞ্চি চওড়া । ঝাঁজি (09160121101 ড65011- 

20010) ) এবং পাটাশেয়ালা! (5 21115-179115 006500128, ) ব্যবহার দ্বারাও 

গুড় কিছু পৰিফার হয়) কিন্তু ভালিস্নেরিয়া ভার্টিসিলাট তাঁর! যেরূপ পরিষ্কার 
চিনি হয়, পাট! শেয়ালা ও ঝাজি ছারা সেরূপ হয়না । শেয়াল! বিছাইয়। 

দিবার পর দিবস যদি দেখা যায়, উহ! শু হইয়1 গিয়াছে, তাহা! হইলে পরিফার 
জল ছিটাইয়! দিয়! উহা! সিক্ত রাখিতে হয়। ছুই ত্কিন দিন পরে যদি দেখ! 
যায়, শেয়াল! বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে কা পচিয়া যাইতেছে, তাহা! হইলে. উহ! 
উঠাইয়! ফেলিয়া, যতটুকু চিনি পরিক্ষার হইয়াছে, উহ চাচিয়া লইয়া, পরে 

টাট্ক শেয়াল! পূর্বের স্তায় ভাল করিয়া ধৌত করিয়া মুছাইিয়৷ বিছাইস্ক 
দিতে হয়। এইরূপ ৩৪ বার করিলে ১২ ইঞ্চি পরিমাণ সমস্ত গুড়ই চিনি 

হইয়! যাইবে। মাচানের নিয়ে চৌবাচ্চায় ষে তরল গুড় থাকিয়৷ যায়, 

উহা! চিটিয়! গুড়। তামাকের সহিত মাখা ভিন্ন অন্য কার্যে উহ! ব্যবহার 

হয় না। নির্দিষ্ট উপায়ে গুড় প্রস্তত করিয়া! পরে আর একবার সার গুড় 

পাক দিয়া, শেয়াল ব্যবহার ঘ্বার। উহা! পরিষ্কার করিয়া লইতে পার্জিলে, 

যে দোবর! চিনি হইবে, উহ বিলাতী চিনি অপেক্ষ! কিছুই অপরিষ্কার হইবে ন1 

এক মণ গুড় হইতে এই চিনি ২৯২৫ সের পাওয়! যাইতে পারে । উপরি 

উক্ত নিয়মে প্রন্তত সার গুড়ের দামও ৬।৭ টাক] হইতে পারে এবং এক পাকের 

চিনির দাম. মণ করা ৭৮ টাক হইতে পারে। সাধারণতঃ বাজারে যে গুড় 

বিক্রয় হয়, উহার দাম মণ কর! ৪২ টাক11 (অবশ্য বাজার অস্থসারে দর £ 

বাজার প্রতিদিন স্থির থাকে না) ফলতঃ দেখ! যাইতেছে, কিছু ঘন্ধ করিয়! - 
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নির্দি উপায়ে গুড় প্রস্তুত করিতে পারিলে অতি সামান্ত বায়াধিকা ছার! 

_বিধা প্রতি ৩০২ টাকারও অধিক লাভ করিতে পার! বায়। অর্থসের 
-ফস্ফরিক এসিডের (বাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৫ ) দাম ১/* টাক! মাত্র। 
খই পরিমাণ ফম্ফরিক এদিভ ব্যবহারে ১০০/০ মপেরও অধিক গুড় প্রস্তত 

.ক্করিভে পারা যায়। *চুগের ও লিট্ম্স্ পেপারের জন্ত আরও সামান্ড ব্যয় 
হুইবে। থার্মমিটার ও ক্লারিফাই করিবার ন্ুদ একবার ক্রয় করির। রাখিলে 
নেক বৎসর চলিয়! যাইবে । অবশ্য যত্ব ও আয়োজনের আবশ্যক ; কিন্ত 

যত্ব না করির! রত্ব আহরণ করা! কখনই সম্ভবপর 'নছে। 

আগামী মাসে *বিলাভী উপায়ে শর্করা প্রস্তত” € সচিত্র ) লিখিয়! “্শর্কর! 

বিজ্ঞান” প্রবন্ধ সমাগত হইবে। 

বিলাতী দেশালায়ের কারখান।। 
_ দ্বশবত্মর পুর্বে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশম্ম বিলাতী 
দেশালায়ের কারখান! এদেশে ম্ুচারুরূপে পরিচালিত করিবার পক্ষে যে 
'আর ব্যন্ন স্থির করিয়াছিলেন তাহা এই,--. 

৯): দেশালাই তৈয়ারির সমগ্র যগ্রাদির মুল্য ১৭ হাজার টাক1। এই 
কলে প্রত্যহ পাঁচশত গ্রোস বাক্স দেশালাই হইতে পারে। এক গ্রোসে বার 
ভন্ন অর্থাৎ ১৪৪ বাক্স দেশালাই থাকে । ১২টা বাক্সে ১ ডজন । 

২॥ গৃহ নিশ্দীণ”_কতক পাকা, কতক করগেট লোহার মূল্য ৮***২ 
৩। কল বসাইবার মজুরি ছুই হাজার টাক1। 
৪। বাক্সের গায়ে লেবেল ছাপিবার ও মারিবার কল, মৃল্য ৪০০০২ । 
& | কাজ চালাইবার মুলধন,_-দশহাজার টাক1। 
৬ প্রথম পরীক্ষাদির ব্যয় ছুই হাজার টাক1। 

ণ৭। নংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার বায় ছুই হাজার টাঁকা। 
৮7 রিজার্ব ফণ্ড বা তহবিলে স্থায়ী মজুত থাকিবে সাত হাজার টাক1। 

. স্কৃতরাং মোট মুলধন আবশ্যক ৫২ বাহার হাজার টাক1। এদেশী 
সহাজনের পক্ষে ইহা যে অতিরিক্ত টাকার কারবার, তাহ! নহে। মনে 
করিলে, একজন মহাজনুই এরূপ কারখানা! করিতে পারেন। ছুশিক্ষিত 
হই, কাধে চেষ্টা কনিলেই অবাধে এদেশে “জাপানের মৃত” . অনেক 



শ্রাবণ, ১৩৭৯। ] বিলাতী দেশালায
়ের কারখানা ॥ এ 

কারখানা হইতে পারে। একজন মহাজন স্ুশৃঙ্খলার সহিত-ইহ1 পরিচালিত 

করিয়া দেশের মধ্যে দেখাইতে পারিলেই-_ভাহার কাধ্যে লাভ হইলেই, অপর 
দঘশজনে শীঘ্রই অন্থসরণ ব! অনুকরণ করিবে। কারণ মহাদেশ মাত্রেই. সমুদয় 
শ্রেণীর লোক থাকে এবং সমুদয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে সাধ্যমতে অন্করণ- 

প্রিয্নতা বরুবততী গক্ঘতঃই দেখ! যায়। একট! পেটেন্ট ওষধ বা তৈলের 
ি্রয়াধিকা, হইলে উহার নকল * দশদিকৃ হইতে বাহির হয়। তখন 

৫২ হাজার টাকা মূলধনের কাধ্য ভালরপ চলিলে, এদেশ-বাসী অনেক ধনবান্ 
মহোদয়ের] একাজ যে করিবেন, তাহ! স্থির। এদেশে এখন ইহ! চালাই 
দেখাইবার লোকের অভাব। 

যাহা হউক, পূর্বে বলিয়াছি, এ কলে প্রত্যহ ৫ শত গ্রোস দেশালাই উৎপন্ন 
হইতে পারে, _পুরাদমে কাজ চালাইলে তবে ইহা হইবে) কিন্তু নান! 
কারণে দৈব ছুর্ঘটনাপন কল চল! যদি ২১ দিন কামাই পড়ে, সেই জন্ত 

চারিশত গ্রোস্ উৎপন্ন নিশ্চিত। আমর! যদি নয় আন! প্রতি" গ্রোসশবিক্রয় 

করি, তাহা হইলে এক পয়সায় ৪টা দেশলাই পাইকারের!1 পাইবে, তাহার! 

দেশের মধ্যে ৩টা ব৷ ২ট1 বাক্স দেশালাই এক পর়স! মূল্যে বিক্রক্ করিতে 

পারিবে। ক 

এক্ষণে হিসাব করিকা দেখুন, প্রত্যহ ৪ শত গ্রোস দেশালাই ) প্রতি 
গ্রোম ॥/০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিলে, এক বৎসরে এই কলে ৬৭৫০০২ পাত 
যটি হাজার পাঁচশত টাকার মাল তৈয়ারি হইবে। 

এক্ষণে প্রাত্যহিক ৰ্যয় দেখুন,_ 

১। দেশালাই জন্ত কাষ্ঠ প্রত্যহ আট মণ, মূল্য তত১৩৭ 
২। কুলি ২৫ জন, মজুরি নীড়ের * আন! হিসাবে” ৪৬ 
৩। মিস্ত্রী ১জন ০* ৮০০ ০০ 0৪ 
৪॥ হেডনিস্ত্রী১ জন রঃ ৮০, ৮ জিও 
৫ | দ্বারবান্ প্রন্ভৃতি ৮৮৯ ৯০৪ উল 1০ 
৬) এঞ্জিনের কয়লা এ ৮০৯ ৫২ 
৭। দেশালাই তৈয়ারির রাসায়নিক দ্রব্য ব! | লেই ৮০৪৯ 
৮॥ কাগজ ও আটাই খরচ ইত্যান্ছি *** “১৫৭ 
৯। সরঞ্জানি খরচ বা বাজে খরচ | হি 6৭ 

* ১০ ম্যানেজারদিগর ০০, নর ১, ১৫২: 

রা মোট এ ১১০৭২ 



১২৪. _ ফহাজনবন্ধর। [২ খও ভষ্ঠ সংখ্যা । 

অতএব ৩৬৫ দিনে বা ১ বৎসরে বায় .হইবে ৪০১৫০ টাকা। পূর্বে 

দেশালাই বিক্রয়ের আর দেখান হইয়াছে ৬৭৫০০২ টাক) তাহা হুইলে খরচ 
বাদে লাভ হয় ২৭৩৫০, টাকা । . ৫২ হাজার টাক! মূলধনের কাধ্যে ২৭৩৫০ 

টাকা লাভ। এক টাকায়, আট আনার অধিক লাভ। ৫২ হাজার টাকার 

ব্যাজ বার্ষিক শতকর! ১২২ টাকা অথব! মাসিক শতকর। ১২ টুক! হিসাবে 
বাহ! কলিকাতার বাজারে মহাজনের 'সচরাচর লইয়। থাকেন, _তাহাও যদি 

দিতে হয়, অর্থাৎ সংসাহনী, বিশ্বানী, কার্ধা-পারদর্ণী কোন মহোদয় যদি 
উৎসাহপূর্বক ৫২ হাজার টাক! কর্জ করিয়াও এ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন, 

তাহ! হইলে শতকর! ১২হাঁরে বৎসর ৬২৪* টাক! ব্যাজ দিয়াও তাহার 
লাভ থাকিবে। কিন্ত উৎপন্ন মাল ভাল হওয়া চাঁই। কলিকাতায় আজকাল 

জাপানী দেশলাই পচ্ছন্দ করে না। প্রতিদ্বন্দিতায় সুইডেনের সহিত অপর কোন 

দেশ একার্য্যে পারিতেছে না । এই দোঁষেই “মেড-ইন্-সাঁলিখা” দেশালাই নাঁমের 

প্রতিপত্তি বাহির করিতে পারেন নাই। ৫২ হাজার টাক খাটাইয়া ২৭ হাজার 
টাক! লাভের প্রত্যাশা 'না করিয়া এ দেশীয় মহাজ্জনেরা শতকরা ১৬ টাঁক! 
হারে ব্যাজ পাইলেই যখন যথেষ্ট লাভ মনে করেন, তখন এ বাকি লাভের 
টাক! দিয়! সুইডেন হইতে ভাল কারিকর আনাইয়া! এই কারখানা খোল! উচিত । 

এদেশের কেমিহ্রী কি মেড ইন্ সালিখ। পর্য্যস্ত রহিল? দেশালায়ের কারখানার 
অন্তান্ত কথ! সমর মতে বলিব। 

মিষ্ট ব্যাধি। 
জনও টি উর 

৪ লেখক রযুকত ডাক্তার গিরীশচজ্্ বাগচী ।) 
অধিক চিনি খাইলে নধুমূত্র পীড়ার উৎপত্তি হয়, এ প্রবাদ সকল 

দেশেই প্রচলিত। অধিক চিনি উদরস্থ হইলে, তাহ! যথাবথ ভাবে পরি- 
পাক হুইতে পাঁরে না, কির়দংশ মুত্রের সহিত বহির্গত হয়। অতএব 

পথ্যবিধানে চিনি ব্যবস্থা করিলে, মধ্যে মধ্যে মূত্র পরীক্ষা কর1 কর্তব্য। 

ইহা! দ্বার! ছুইটি উপায় স্থির হয়, প্রল্রাবের চিনি নির্ণঘ এবং কত চিনি 
রোগী ত্যাহায় ঘরে জানিক্স! বল! বাঁ, সে কত চিনি খাইয়া পর্নিগাক 



আবণ, ১৩০৯।] . িষ্ট ব্যাধি: ২২২ 

: করিতে সক্ষম। চিনি খাওয়ান চাই অথচ উহ! দেহ হইতে বাহির হুইয়! 
ন! যার, তাহাও দেখ! চাই; এই উদ্দেশ্যেই মূত্র পরীক্ষা! করিতে হ্য়। 

ইনু শর্ক্! অর্থাৎ কাশীর কিম্বা মরিশস্ . চিনি মাত্রাধিক্য ভাবে 

এক মাত্রায় বেশী খাইলে, অস্ত্রের ব নাড়ীর শ্লেশ্সিক বিল্লি হইতে শ্লেম্বার 

শ্রাবণ অধিক হয়।. এই শ্রাবাধিকা অন্ত শিশুদের উদরাময় হওয়! সম্ভব। 
অন্ততঃ একারণে তল পেটের* ক্ষুদ্র নাড়ীর মল তরল হইয়! কৃমি জন্মাইবার 
পক্ষে এবং উহাদের বাসের পক্ষে স্ুবিধা-জনক হয়," ইহাই অনেকের বিশ্বাস। 
আমার বোধ হয়, এই অ্রন্তই প্রবাদ আছে, যে “মিষ্ট খাইলে কৃমি হয়।” 
কিন্ত চিনির সরঘৎ পান করিলে শরাবাধিক্য হয় না। মাল্ট-এক্ষ্রান্ট চিনির 
সরবতের শ্রেণীর মধ্যে গণা, এজন্ত ইহ! থাইলেও শ্রাবাধিক্য হয় না। 
থে সকল শিশু ক্গীণকার, বিটুখিটে স্বভাব, তাহাদের পক্ষে মি ভক্ষণ 
ভপকারক নহে। মধুমূত্র পীড়া সামান্ত হইলেও ইক্ষুশর্কর1. অপক্জারী। 
মেদগ্রস্ত লোকের পক্ষেও মিষ্ট উপকারী নহে। 

বাত এবং গাউট পীড়ায় চিনি উপকারী কি না, সন্দেহের বিষয়। 

অনেকের বিশ্বাস যে, এতদ্বার| অপকার হয়। স্বলকার ব্যক্তির গাউট 
হইলে তাহার মি ভক্ষণে বিষের মত কা; হয়। অতএব সাবধান ! 

কেবল মেদের অভাব থাকিলে ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে চিনি উপকারী । 

মিষ্ট ভক্ষণ বলিলে ইক্ষু, বিটমূলোৎপন্ন কিঘ্বা থেজুর চিনি বুঝায়, এরূপ 
নহে। আমরা নান! উপায়ে মি খাইয়া থাকি। থেজুর ফলে শতকর! 
৫৮ অংশ চিনি থাকে, এই জন্ত খেজুর "কল খাইয়া! আরবের এত 
ছুধর্য। আরব দেশের স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিক! এবং গৃহ পালিত পণ্ড 

'পর্যাস্ত বথেউ পরিমাণে খেজুর খাইয়! সবল থাকে । 
অনেকে বলেন, আমাদের দেশে আম কীাটাল পাকিলে উহ! খাইয়। 

বালক বালিকাগণ অপেক্ষাকৃত দ্বলকায় হয়। তাহার কারণও এঁ ফল 
মধাস্থ শর্করা তক্ষণের ফল। আমরা ভাত খাই, ভাহাও প্রকারান্তরে 
শর্করা ভক্ষণ। এ সকল বিষয় আগামী মাসে *চিনির রাসায়নিক তত্ব” 
প্রবন্ধে বলিব। 



চিনির ডিউটী॥ 
বিদেশীয় . জাহাজগুলি এক একখানি গ্ষুত্র গ্রামের মত। এক লক্ষ 

দেড় লক্ষ মণ মাল বোঝাই এবং ৫৭ শত লোক পৃষ্ঠে লইয়া! বন্দরে 
বন্দরে গমনাগমন 'করে। বাণিজ্যেত্র জগ্তই দেশের উন্নতি। 'কলিকাতায় 
এই লকল জাহাজ না! আসিলে, সহর এবং মফঃম্বলে প্রতেদ কিছুই 

থাকে ন|। সহরের অধিকাংশ আফিস বিদ্বেশীয় বণিকের এজেন্ট বা 
আড়তদার় মাত্র। ইহাদের মৃলর্ধন খুব কম। কিন্তু বাহিরের আভরণ 
তি সুন্দর গুরুত্বযুক্ত। কলিকাতার ইংরাজটালার পার্থেই এ দেশীয় 
মহাজনদিগের কারবার ॥। ইহার্দের মাল ক্রয় করিয়া আফিসওয়াল! 
তাহ! আনিয়া দেন মাত্র। দালালের চাতুরীক্জে এবং সাহ্বেধিগের তীক্ষ 

ব্যবসী বুদ্ধিতে, এ দেশীয় মহাজনের পক্ষে আগাঙী সিপে কত মাল এ দেশে 

'আসিবে, তাহ! এ দেশের পক্ষে অতিরিক্ত কি না, তাহ! বুঝিবার উপায় 

লাই। জাহাজ বঙ্গোপসাগর হইতে কলিকাতার গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করি- 
বার সময়, জাহাজে কত মাল আছে জান! যায়, কিস্ত তৎপর দিন ব! 

২৩ দিন বাদেই জাহাক্স সহরে উপস্থিত হয়। অতএব এ সংবাদে মহা- 
জন দিগের কোন ফল হয় না। প্রত্যেক আফিস হইতে কোথায় কোন্ 

গ্রাহককে কি মাল বিক্রীত করা হয়, এবং কত মাল আফিস হইতে 

আনুক সিপে বিক্রয় হইয়াছে; তাহাও ক্রেতা সংবাদ পায় না। সে যেমন 

৫* টন মাল লইল, প্ররূপ* দেশশুদ্ধ অনেকে ৫* টন লইর়াছে; সে কিছুই 
তাহার সংবাদ পায় না। এজন্তঃ এ দেশের প্রয়োজন ধরুন ৫ হাজার 

টন, কিন্ত মাল আসিয়! পড়ে ১৫ হাজার টন। কাজেই বাজার পড়িয়! 

যার। ইহা শত টাকার ডিউটা দ্বারা রক্ষা! হইবার নহে। 
ছিভীক্তঃ এ দেশীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে তখনকার মহাজনদিগের মুল- 

ধনের প্রয়োজন হইত। মফঃম্বলের ব্যাপারীদিগকে দাদন দিয়] মাল 
খআনাইতে হইত। জান্মণির এই দাদন দেওয়ার প্রথাকেই প্বাউ্টি » বল! 
হইয়াছে। ইহা! হবার! বস্ততঃ কৃষককে উৎসাহ দেওয়! হয়। তাহার ক্ষেত্ে 

মাল. রহিল, অথব! সে তখনও বীজ রোপণ করে নাই, অথচ মহাজন 

তাহার রশ হাজার টাক! দিল, নে গাছ ন! হইতেই ফল পাইল, কাজেই 
সবাহারি প্রবল: ভাবে কাধ্য করিতে ইচ্ছ! হয়। এখন মহাজনদের দেশী 



কাজ নাই। বিলাতী মাল খরিদ বিক্রয় করিতে মূলধন ধেশী লাগে না, 
লাহস বেণী চাই। এখনকার এজেন্ট আফিলওয়াল! যে নিয়মে এ দেশী 

মহাজনদিগকে মাল রিক্রয় করে, তাহাতে জাহাজ আলিলে টাক! দিয়া মাল 

লইতে হইবে, ধার ব! টাকা বাকী থাকিবে না) “ফেল কড়ি মাখ তেল।” এই 
অভ্যাসের অনুকরণ এ দেশী মহাজনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। 
ইহারাও জাহাজ আপিলে ঘণ্ত মাল আসিয়াছে, তাহা! এরূপ ভাবে সঙ্গে" 

সঙ্গে নগদ টাক! লই! বিক্রগ্ন করিতে সকলেই এক সঙ্গে প্রস্তত হয়েন। 

যেবার মাল কম আসে, সেবার বিক্রয় হয়। ২৫ বার এইরূপ বিক্রন্ক 
হইলে, মহাজন মনে করে, বেশ কাজ ত, টাক1 লাগে না, কোন ঝঞ্চট, 
নাই, কেবল কনটাৰ্লে স্বাক্ষর করিয়! উপার্জন হয়। এই কুসংস্কারেই 
এ দেশের ব্যবসায় পরিণামে মার! যাইবে । এই কুসংস্কারের বশেই ঘে পুর্বে 
২৫ টন মাল লইত, মে ১** টন ধরিয়া বসে। মাল আপিলেস্টাক! 

দিয়! -তুলিবার সন্্রতি নাই, কাজেই যে দরে হউক বিক্রয় করে। এই 
কারণেই দেশের ক্ষুধা ৫ হাজার টনের স্থলে ১৫ হাজার টন সুখে 
আসিয়! উপস্থিত হয়? কাজেই কত থাইধে? 

আর এই বিনা-সন্বলে ব্যবসার জন্ত সহরে শতমুখী ব্যবসায়ের বৃদ্ধি 
হইয়াছে! এ জন্য জাহাজী মালের হিসাব কে কোথায় কি লয়, তাহা! 
পাওয়। যায় ন। 

ভৃতীরতঃ ইহার উপর বড় বড় আফিসের থেল! আছে। বিটচিনির খেলার 
প্রবন্ধে তাহ! বলিয়াছি। এই সকল কারণেই চিনির কার্যে ঘোর পরিবর্তন্ 

উপস্থিত হুইতছে। ডিউটা দ্বার! ইহার বিশেষ কিছুই স্থবিধ! হইবে না। অন 

বিটুচিনির ডিউটা হন্দর-প্রতি ২//০ হইয়াছে, অষ্্রেলিকার হন্দরে ৩৬ আনা! 
বসিয়াছে। ইতিপূর্বে এক্সট ডিউটী যখন হয়,- তখন জর্মীণ বিটের ডিউটা বেশী 
কর! হইয়াছিল, এবার জন্মণ কম, অষ্ট্রেলিয়! বেশী ? কারণ সেবারে অস্ট্রেলিয়ার 

কম ছিল, তাই উহার আমদানী এবার বেশী। কাজেই এবার অগ্রেলিয়ার ডিউটা 

বেশী। কিন্তু এপধ্যস্ত বেলপ্িয়মের চিনিয় ভিউটা কর! হয় নাই। এতদিন 
উহ! কলিকাতারও আসে নাই। সম্প্রতি ৪ হাজার বস্তা বেলজিয়ম বিটচিনি 
কলিকাতার আসিয়াছে, আরও আসিবে, তাহার কনটযান্ট হইতেছে এবং 
হইয়াছে। এখানকার সাহেবরা! মনে করিতেছেন “জর্শাণওয়ালার ছুক্সাচুমী 

করিয়া বেলজিয়ম পোর্ট দিয়! মাল পাঠাইবে।*. ইহ! নিতান্ত অনুলক চিন্তা 



১৩০ ূ মহাঁজনবন্ধু। "য় খণ্ড, ষ্ঠ সংখ্যা] । 

নহে, ইতিমধ্যেই জন্মণের একটা মার্কা, বেলজিয়মে ধর! পড়িয়াছে। তাহার! 

বলিতেছেন, এ কল জর্মাণ এবং বেলজিয়ম ছুই স্থানেই আছে । ফলে বেলজিয়মের 

চিনিতে ডিউটী করিবার উপায় আছে কি? উহা! কাহার রাজত্ব? মিসর 
ইংরাজ রাজ্য বলিয়া তথাকার বিটে ডিউটী নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতের 
চিনির কাধ্যে উন্নতি সুদুর-পরাহত। * 

ব্যবসায়ের সমত| বা! প্রতিত্বন্থিতা রক্ষার জগ্তই ডিউটী। রাজার সে পক্ষে 

ক্রুটি নাই। যেমন রোগ হইতেছে, চিকিৎসাও হালে সঙ্গে। কিন্ত যে রোগী 
বাচিবে লী, তাহাঁকে শত ডাক্তারে রক্ষা করিভে পারে কি? আমাদের দোষে 

আমরা মরিতেছি, ইহাতে রাজার দোষ কিছুই নাই। অনেকে বলেন, রাজ! 

এ অতিরিক্ত ডিউটী "যাহা লইতেছেন, তাহ! এ ছেলীয় কষকদিগকে বাউন্টি 

দ্বিউন ন! কেন? কেবল ওঁষধ খাওয়াইলে হইবে না, পথ্য বিধান চাইত? 
ইহাতে মালের ফলন বেশী হুইতে পারে, কিন্ত লইবে কে? ছুইটাকা তের 
আন! ডিউটা দিয়্াও অদ্য ( ২৭শে শ্রাবণ ১৩০৯ সাল ) বিটুচিনির দর ৭২ টাকা! 
এবং শীপ্রই আরও কমিবে। ভিউটা হইয়া জন্মণ এবং অস্ট্রেলিয়া! বিটচিনির 
আমদানী বন্ধ হইবে, এই চিস্তাতে চীন এবং জাব! চিনি সহরে অতিরিক্ত 
আসিতেছে, এখনও আসিবে। তাহার এক বৎসরের কন্টাই হইয়াছে। চীনের 
মোটাদানা পরিষার ভাল চিনির দর হইয়াছে ৭/* মণ। জাব! চিনি সাত 
শত টন লইলে ৫২ টাকা মণ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় কাজেই বলিতে ইচ্ছা! 
করে, জর্মণ চিনির ডিউটী মত চীন, মারিশশ $ বেলঙ্গিয়ম, পীনাং, মিসর প্রভৃতি 

বিদ্েশীয় চিনি মাত্রেরই উপর অতিরিক্ত ডিউটা হওয়া কর্তব্য । তবে ভারতের 
চিনির উপকার হয়। 

ইংরাজ, মুসলমান, মাড়য়ারী এবং বাঙ্গালী চিনি ব্যবসায়ী মানরেরই উচিত, 

সকলে একযোগে এক বৃহৎ সভা! করিয়া পরামর্শানুসারে বিদেশ হইতে চিনি 
আমদানী করা। ইহাতে বরং সকলেই কিছু কিছু পাইবেন। তাহা হইলে পসামাই 
মত” অর্থাৎ, সভা যেমন সাম্লাইতে পারিবেন, সেইরূপ কাজ করিবেন । বিদেশী, 
পণ্য মাত্রেরই আমদানীর সময়ে সকল শ্রেনীর মহাজনের উচিত, সভা! করিয়া 
বেশ বুঝিয়া উহাকে আনা। এবার অনাবেরল মিষ্টার ফিন্লে বাহাছুর চিনির 
এই এক্সট। ডিউটার পাতুলিপি প্রস্তুত করেন, ১৯০২ সাল ৬ই জুনইহা 
নর হয়।. 



উদ্ভিজ্জতত্্ব। 

প্রথম প্রস্তাব-__মুল। " 
উত্তিজজ-তত্ব জানিতে হইলে, অগ্রে মূলের বিষয় জানিতে হয়। মুল 

ছুই প্রকারে অন্কুর হইতে "উৎপন্ন হইয়া থাকে। আপনার! যদি আম, 
কাটাল, তেঁতুল, জাম, প্রভৃতির মৃূলোৎপাদনশত্তি দর্শন করিরা, তাল, 

গুবাক, নারিকেল, খর্জুর, কেতকী, বংশ, কদলী প্রসৃতি বৃক্ষের অস্কুরোৎ- 

পাদনশক্তি দর্শন করেন, তাহা হুইলে, উক্ত হই প্রকারে অস্কুরোৎপত্তি 

সবিশেষরূপে হৃদয়ঙম করিতে পারিবেন। 

পূর্বোজ আম, কীটাল, তেতুল, প্রত্ৃতি বৃক্ষের অঙ্কুরোৎপাদন-ককফে 

ছৈভাগিক ক্রিয়। -বলে ; অর্থাৎ উক্ত সকল বৃক্ষের বীজ দুই অংশে বিভক্ত 

হওয়ায় বীজের মধ্যবর্তী স্থানে অন্ভুর নির্গত হয়। কিন্তু শেষোক্ত বৃক্ষ- 

সমুদয়ের বীজ তদ্রেপভাবে অন্কুরিত হয় নাঃ উহাদের বীজের এক অংশ 

হইতে অর্থাৎ যে স্থানে বীজের চোক. আছে, সেই স্থান হইতে অঙ্কুর 

বহির্থত হয়।- পরে সেই অঙ্কুরিত বৃক্ষের একটা পত্র বহির্ঠত হয়। এই 

জন্ত কচি অবস্থায় ইহাদিগকে "একবীজদল” উত্তিজ্জ বলিয়! জান! যায়। 

আর আম, কাটাল, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষগণ অস্কুরিত হইবার পর হছইটা 

পত্র. বহির্থত হুইয়৷ থাকে বলিয়া, তাহাদিগকে পঘ্বিবীজদল” উদ্ভিজ্জ বলিয়া 

ছোট অবস্থায় জান! যায়। অধিকাংশ উত্ভিজ্জ প্রায় বীজ হইতে উৎপন্ন হয় 

বটে) ' কিন্ত 'অনেকানেক দ্বিবীজদূল উত্তিদের বীজ আদৌ দৃষ্টি হয় না 

বলিয়া, তাহাদিগকে “অবৈজিক দ্বিবীজদল* বলা যাইতে পারে। আমা" 

দের দেশের মল্লিকা, জুই, গোলাপ প্রতৃতিকে অবৈজিক দ্বিবীজদল বলা! 
' হুইয়। থাকে। 

একবীছ্দল উত্ভিজ্জ অপেক্ষা দ্বিবীজদল উত্ভিজ্জের মুল-বিভাপ অধিক 

বিচিত্র! ইহার! মৃত্তিক| ভেষ করিয়া, শুন্ত পথে উঠিয়া যেমন বৃহৎ বৃহৎ 

শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ ইহাদের মৃূলদেশও 

হই অংশে বিভক্ত হয়, এবং সেই সকল, মূলের লাখাপ্রশাখা-সুল বহি" 
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গতি হইয়া, মুত্তিক। মধ্যে অবস্থিতি করিতে থাকে 7; এবং সেই শাখা- 

প্রশাখামূলসকলের গাত্রে হুক্ষ “সুক্ষ কেশের গ্তাঁয় শিকড় থাকে। এ শিকড় 
দ্বার ইহার! মৃত্তিকারস পান করিয়! জীবিত থাকে। 

একবীজদল. উত্ভিদের শিকড় উক্তরূপ প্রণালীতে বিন্যস্ত হয় না। 

একবীঅদল উত্তিদের! শিকড় প্রসব করিবার স্থানাদি বািবচনা করে ন]; 

সেই জন্ত একবীজদল উদ্ভিদের শিকড়কে “আস্থানিক” শিকড় বলে। 
_আহস্থানিক শিকড় ছুই একটা দ্বিবীজদল' উত্তিদেও দেখা গিয়া থাকে। 

কিন্ত সে সকল আম্থানিক শিকড়ের নামও শ্বতন্ত্র হইয়াছে । যথা ”বায়ব্য- 
মুল” ॥ বায়ব্যমূল, ছিবীঞ্দল উদ্ভিদের শাখ! প্রশাখা হইতে, বারু-সাগরে 
ঝুলিয়া থাকে । বট প্রভৃতি গাছের ঝুরি দেখিলেই বায়ব্যমূলের বিষয় 
অবগত হইবেন। বায়ব্য মূল ছাড়। কতক গুলি অপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, 

জলের উপর ভাপিতে থাকে বলিয়! তাহাদিগকে প্জলীয় মূল” কহে। 

শৈবাধ' ইত্যাদির মূলকে জলীয়মূল বল যাইতে পারে। 
কোন কোন একবীজদ্ল উত্ভিদের আস্থানিক: শিকড়ের মধ্যে পোষণোঁ- 

পযোগী দ্রব্য সঞ্চিত থাকে। উক্ত দ্রব্য পুম্পপ্রসবের সময় অবশ্যক হইয়া 

থাকে। কিন্তু আমরা তাহাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া সচরাচর ব্যবহার 
করিয়া থাকি। ওল, মানকচু, আলু প্রভৃতি তাহার উদাহরণস্থল। কিন্তু 
ঘনেকে ওল, মাঁনকচু, আলুকে মুল বলিয়! স্বীকার করেন না; তাহা- 
দের মতে উবার! মৃত্তিকা স্থিত “কাণ্ড মাত্র। 

যাহা হউক, পাঠক! বৃক্ষমূলের কাধ্যবিধি অতি আশ্চর্যজনক । আঁপ- 
নার সকলে জানেন যে, উদ্ভিদের! শিকড়দ্বারা মুত্তিকারস পাঁন করিয়া 

দীবিত থাকে। কিন্ত তাহা ভিন্ন মূলের আরও অনেক কার্য আছে। 

ইহাদের কেবল ুন্ম চুলের গ্কায় শিকড়সমূহ মৃত্তিকারস আকৃষ্ট করিয়! 
থাকে। আবার স্থুলশিকড়গুলি প্র শোধিত রস পান করিয়! বৃক্ষের 
উদরের কাখ্য করিয়! থাকে। তাহাদের উদরের মধ্যে পীত রসের 
সারাংশ জমিয়া যে শ্বেতসার সামগ্রী উৎপন্ন হইয়! থাকে, তাহা! বসন্ত 
স্কালে কিম্বা শরৎ কালে বাহুদ্বার। আকর্ষিত হইয়! পুষ্প প্রসব করিয়! 
 খাকে। পূর্বে বল! হইয়াছে যে, নবীন হুঙ্ধ মূলের! মৃত্তিক1 রস পাম 
বি: খাকে। কিন্তু জগদীশ্বরের কেমন মহিমা! সেই নবীন মূলের 

জনে বৃদ্িগ্াড হইয়া, মৃতিকার স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়!, আহার অস্বেষণ্ 
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করিয়া থাকে। উক্ত প্রকারে নবীন মূল মৃত্তিকাস্তর ভেদ করে বলিয়!, 
ইহ! দ্বার! বৃক্ষের আর একটা উদ্দেশ্য সাধন হুইয়! থাকে ) কারণ হৃক্ষ 
মূলের! যতই মৃত্তিকা মধ্যে গমন করে, ততই বৃক্ষের কা দৃছরূপে সৃতি 
কার উপর স্থাপিত হয় এবং সেই জন্য তাহার! সহজে বাত্যাঘথাতে 

ভুমিতলে পৃতিত হুর ন!। 

সুক্ষ মূলের! রস নির্ব্বাচন করিয়! পান করিয়া থাকে । সর্বদাই দেখা 
ঘা, কোন ভূমিতে নানাবিধ উত্তিদের ভক্ষ্যস্ত থাকিলেও রোপিত বৃক্ষ 
যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার স্বাস্থ্যকর রস,ন! পাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে 

কিছুতেই অপর-জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করিবে না। 
যাহা হউক, আরও আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ইহারা স্বাস্থ্যকর রস পান 

করিয়া পরে পরিপাক করিয়া ফেলে। রূসপরিপাক হইলে, মূলের ভিতর 

যে বিষাক্ত রসটুকু থাকে, তাহ! পুনরার অন্য স্বতন্ত্র শিকড় হারা মৃত্তিক 

মধ্যে নিক্ষেপ করিয়! থাকে । এই শিকড় আদৌ রদ ভক্ষণ কৰেশ্্না, 
কেবল বৃক্ষের বিষাক্ত রস বহির্গত করিয়া! দেয়। কিন্তু ইহাদের একের 
বহির্গত রস অপরের স্বাস্থ্যকর হয়। এই জন্য বর্ষে বর্ষে ক্ষেত্রে স্বঙ্্ 
্বতন্ বীজ রোপণ করা হয়, এব তাঁহাতেই হ্েত্র স্বাভাবিক 

উর্বর হইয়া থাকে। ্ 

মেনিলা। 
আরেকহৃ? উজ 

ইহা মুগা গাছের মত। এ গ্রাছের পাতা আনারস পাতার মত, 
তবে আনারস পাতা অপেক্ষ! ইহার পাতা লা চৌড়ায় অনেক বড়। 

পেপে গাছের মন্তকে আনারস গাছের মত বড় বড় পাতা বসাইয়া দিলে 
মেনিলা মত দেখিতে হ্য়। এ দেশের মুগা গাছ এবং আনারস প্রভৃতি 

গাছও এর শ্রেণীর বৃক্ষ মধ্যে গণ্য কর! হইয়া খাকে। সুগা গাছ মেনিল! 
গাছের মত বড় হয় না। মেনিলা একটা দ্বীপের নাম, তথাকার মুগ! 
গাছকেই “মেনিল1” গাছ বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে অনেক স্থানে 
এবং আমাদের বলেও আনেক সাহ্বৌ. বাগানে ইহ! রোপিত হইয়াছে। 
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অতএব ইহ! এদেশে জন্মিতে পারে, তাহা পরীক্ষায় স্থির হুইয়াছে। কিন্ত 

ইহার রীতিমত আবাদ এ দেশে এ পর্য্ত্ত কয় নাই। মুগা গাছের 
আবাদ বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আছে। ইহা! এক-বীজ-দল উতভিজ্জ। 

মেনিলা - গাছের পত্র হইতে যে আাইশ পাওয়! বায়, তাহ! ছার! 

' উৎরুঞ্ট দড়ি প্রস্তত হয়। এই দড়িকে “মেনিলারোগ” কহে। মেনিলা 
হুত্রের ছুই অঙ্গুলি বিশি মোটা দড়িতে, ২০মণ পর্যন্ত ঝুলাইয়া দেখা 

হইয়াছে যে, উহ্ার ভারে দড়ি ছি" ড়িয় পড়ে না! এইজন্ত মেনিল! 

রোপের ব্যবহারে অতিরিক্ত যত্ব ,এবং আদর" বাড়িঘাছে। খিদীরপুরে ডকে 
জাহাজের কার্যে ইহ! প্রচুর রূপে ব্যবহৃত হয়; তথায় লৌহ শিকল অপেক্ষা 
ইহার আদর বেশী। সম্প্রতি গভর্ণমেন্ট বাঁহাহ্রও ইহার আঁবাদে যত্র 
করিতেছেন। ভারতের স্থানে স্থানে গবর্ণমেপ্ট দ্বারা ইহার আবাঁদ হুই- 
তেছে, এই রূপ শুন! যাইতেছে । ছুই হস্ত পরিমিত মেনিলা রোগের 
মুল্য" আট টাকা। অতএব এ চাষে ভারতবাসীর *বিলক্ষণ লাভ 

হইবার কথা। | 
মুগা গাছের পাতার আাইসে এ দেশে দ্রেণী কাপড়ের “পাড়” হইয়া 

থাকে, মাছ ধরা তা হইয়া "থাকে শ্রবং দড়িও কিছু কিছু হইয়া থাকে। 
এ দেশী মুগা দড়ির মূল্য প্রতি হস্ত ১২ টাকা! এইরগ শুনা যায়। এ 
দেশী মুগার দড়ি মেনিলার মত ভার সহ করিতে পারে না, তাহাও 

সাহেবের! পরীক্ষা করিয়াছেন ; তবে মুগ! অনেক অংশে ভারবাহী, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। মুগার হুক অশইসে এ দেশে কাপড় পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । 
দোষীকে ফানি দিবার সময় মেনিলারোপ ব্যবনত হয়। | 

এই বৃক্ষের আাইসে সমধিক পরিমাণে জল শোষণ করে। শুফ অব- 
স্বায়ও ইহাতে শতকরা ১২ ভাগ অলীয়াংশ থাকে। সে'তসেতে স্থানে 

এই আশইশে শতকরা ৪০ ভাগ জনীগাংশ থাকে! ধাঁহারা এই মেনিলা 

অইশের কারবার করিয়া! থাকেন, তাহাদের এটি জানিয়া রাখায় উপকার 
আছে। অনেক উষ্প্রধান স্থানে ইহার চাষ হয়। ফিলিপাইন দ্বীপের 
'সেনিল! ও শিবু নামক স্থান হইতেই এই মেনিল! অশাইশ বহু পরিমাণে ইতস্ততঃ 
আমদানী হয়। ১৮৮১ সালে এঁ ছইটি স্থান হইতে চারি লক্ষ, গীইট 
+শ্রই ষেনিলা আঁইশের, রগডানী হইয়াছিল। এক একটি গণইটের পক্ি- 
' মাণ.২৮*পাউও বা কিছু কম সাঁড়ে ভিন মণ। এই সমস্ত আঁইশ প্রায় 
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সমগ্রই বিলাতে, আমেরিকায় ও অস্ট্রেলীয় উপনিবেশসমূহেই রপ্তানী হইয়া 
ছিল। কেবল বিলাতে আমদানী হইয়াছিল কিকিন্ন্যন 9 লক্ষ ৮৬ হাজার 
মণ। আলকাল ইহার আমদানী খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূল্য ৬ লক্ষ 
৭৮ হাজার ৫১৪ পাউণ্ড। উবার মূল্য অধিক বলিয়৷ অনেক ব্যবসা- 
দার উহাতে নিউজিল্যাও এবং কুষিষ্ার পাট মিশাল' দিয় তঞ্চক করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । পাটি, মেনিলট্ প্রভৃতি গাছের অআইশ বাহির করিবার উপায় 

স্বতন্ত্র প্রবন্থাকারে বল! যাইবে ৮ 

বড়লোক হইবার উপায়। 
(এঁতিহাসিক নবন্যাস !) 

টি (তল 

একজন আমাকে মায়ায় ভুলাইয়া, এক স্থরৃহৎ গৃহে লইয়। গিয়া, তথায় 
আবদ্ধ করিল। ঘরে ঢুকাইয়াঃ চাবি দিয়া তিনি বাহিরে দীড়াইয়া৷ এই 

কথা বলিলেন, প্ঘর হইতে বাহির হইুয্সা আইস। আমি চাবি খুলিৰ 
না, অনেকে এইরূপ বাহির হইয়! আসিয়াছেন! আশা করি তুমিও 

আসিবে ।* মহাপুরুষ চলিয়! গেল। মহা! ভাবনায় পড়িলাম। কোথ। 

ছিলাম, কোথ। আপিলাম। এখন উদ্ধারের উপায় কি? ঘরে কিন্ত অনেক 

লোক দেখিলাম। অনেকে দেয়ালে ছিদ্র করিয়া! বাহির হইবে, চেষ্টা করি- 
তেছে। কেহ ব! জানালার গরা্ধে ভাঙ্গিবার উপক্রম দেখিতেছে। একজন 

৫০ বৎসর ধরিয়৷ দেওয়ালে ছিদ্র করিতেছে, বাহিরের আলোতে তাহার ছেদ! 

দেখা যাইতেছে। তাহাকে বলিলাম “মহাশর ! আমি আপনার সাহাঁধ 

করিব, কিছু অংশ দিবেন; আপনার কাজও শীঘ্র হইবে এবং আপনাতে 
আমাতে শীঘ্রই উদ্ধার হইব। তিনি উত্তরে বলিলেন “উদ্ধার হুইক্া কি 

করিবে ?” 
প্বড় লোক হইব। উদ্ধার না হুইলেত বড়লোক হওয়! যায় ন1!” 

বৃদ্ধ হাগিয়া বলিল পন! মহাশয়! আমিত কাজের চরমে খআসিয়াছি, আর 

ুশীদার করিব ন1।” কিছুক্ষণ পরে আর এক স্থানে দেখিলাম, এক জন 
২৫ বৎসরের ধুবক সেই দিন ছিদ্র হইতে বাহির হুইয়া গেলেন। আমি 
এবং অনেকে সেই পথে গিয়া দাড়াইলাম? উদ্দেশ্য এ সার্গদিয়া পালা: 



এ মহাজনবন্ধু। [২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যাঁ। 

: ইব, কিন্তু তাহ! হুইল ন1। তাহার উত্তরাধিকারী অনেক! ছিদ্রের 

পরিধি অপেক্ষা তীহাদের_ সমষ্টি অনেক বেশী! উপার কি? কোথায় 

যাই। আমার অঙ্গুলিতে বাবা তারকেস্বরের মানসিক নখ ছিপ। এক স্থান 

নির্ণয় করিয়া নথ দিয়া উহ! অল্পে অন্ে ভাঙলগিতে লাগিলাম। একদিনে 

“একখানি ইট ভিত্তি 'হইতে খুলিলাম$ পরদিন একটা স্ত্রীলোক আসিয়া 
' কহিল, “মহাশয়! আমি আপনার ছাক্সার "মত সহকারী রূপ কাধ্য করিব। 

দয়! করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন। আমার, সাবল আছে।” 

মন্দ কি! শীঘ্র কাধ্যোদ্ধার হইবে।” এই জন্য তাহাকে আমার অংশী- 
দার করিলাম! বিশ বৎনর আমরা ছুই জনে কঠোর পরিশ্রমে তৰে 
উদ্ধার হইলাম! আলস্য করিলে শত বর্ষে কিছুই হইত না। সে 
ষ্টান্তের অভাব নাই। 

-এইব্প ছুর্ভাবনা-ময় কারাগারে পড়িয়াছি, ইহা! সকলেই ভাবিতে হইবে। 
যত ভাবিবেন, ততই জানিবেন, পথ মুক্ত! “ভারি অভাব! তারি অভাৰ ! 

পয়লা! চাই, নচেৎ নিস্তার নাই!” এইটুকু যেমন বোধ হইবে, তৎপরেই 
ঠিক উহা পাইবেন। কেবল, পয়সা বলিয়া নহে, সব বিষয়েই এই। 
“তন্ময়” হওয়! চাই? নতুবা কিছুই হয় না। পণু পক্ষী সঞ্চয় করেনা, 
কিন্ত অভাব হইলেই কোথায় উড়িয়া যায়! তাহদের কি জ্ঞান 
নাই? আকাশ-পথে উড়িয়! মাঠের দিকে চার, তাহাতেই পায়! জীবন 

বাচায় 1! ড়া চিন্তা লইয়া ছুট, কিন্তু কাজের মাঠে নজর রাখ। 
নিশ্চিতই পাইবে। দারিদ্রতা ঘুচিৰে। 

রূপচা্থ দেশের কথ! বেশ বুঝে! কাহার বাড়ী সে স্থায়ী নহে। 
অর্থাৎ এক বাটাতে কখনই সে দশবৎসর বিশবৎসর থাকে না। দেঁতির 

হানি হাসে, পথে পথে মেশে! বাটার দিকে না৷ ধেঁসে!! রূপচার্দ সকল- 
কেই. ভালবামে। কেবল আলসে কুড়ে, মিথ্যাবাদধীর উপর তাহার 
বড়ই স্বণা। 
, . কলাই কর! জার্শনী গ্ল্যাস? প্রত্যেকের দাম ॥* আট আনা। কলি- 
তা হইতে রূপর্টাদ এই গ্যাস কতকগুলি লইয়া! গেল, গ্রামে এক খেল 
“আরম্ভ হইল। রূপটাদ প্রচার করিল, _ছুইজন গ্রাহক ছইটী গ্ল্যাস ১।০ 

টাকার, লইলে লে একট গ্ল্যাস বিনামুল্যে পাইবে। তৎপরে তাহার গ্রাহক 
ড়, কা জমা দিলে, সেও. একট গ্যাস পাইবে। অর্থাৎ রামু গুন্ছ 
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হে! তুমি ছুইটী গ্র্যাসের গ্রাহক দেখ, হুইটার দাম গ্েড়টাকা তুলিয়! 
দাও, আমি তোমায় একটা! গ্ল্যাস দিব। তৎপরে রামুর গ্রাহক শামু এবং 
মাধব, ইহারা ছইজন আবার পরম্পরে ছুইটী কলির! গ্ল্যাস বিক্রয় করিয়া! 
দাম জমা দিলে, যে অগ্রে জম! দিবে, সেই অগ্রে ১টা গ্লাস বিনামূল্যে 

পাইবে। &কহুই *ঠকিবে ন!। ইহা) নীলামের খেলা! নহে। সকলেই 
বিনামূল্যে একট! গ্যাস পাইঝে। আমি হছইটী গ্র্যাস বিক্রয় করিয়! ধিলাষ, 
একট! বিনামূল্যে পাইলাম। এই ইহার সহজ কথা। কিন্ত ছইটার দাম অগ্রে 
পকেট হইতে দিতে হুইবে, তৎপরে চেষ্টা কপির! বিক্রয় করিতে হইবে। এইরূপে 

তোমার নিকট হইতে অপরে লইলেই তোমার দ্রাম উঠিল এবং তুমি ১ট1 
গ্যাস বিনামুল্যে পাইলে । তাহার পর তাহার নিকট হুইতে অপর লোক লইলেই 
দাম উঠিল, অথচ তিনি ১টা গ্ল্যাস বিনামূল্যে পাইলেন। এইরূপ ক্রমে গ্রাম-মন্ব 
যত কষক এবং কৃষক-পত্বীর! পর্য্স্ত এই খেল! খেলিতে লাগিল। রূপটাদের গজ 
ফুরাইল। কলিফাত| হইতে আরও ছুইবার গ্র্যাস চাঁলান হইল। রূপটাদের 
এক বদ্ধ কহিলেন “এ ব্যবসায়ের চুড়াস্ত নিশ্পত্তি কোথায় ?” রূপা 

হাঁসিয়া বপিল “লোক বিনাসূল্যে শুনিলে তাহা! যে দ্রব্য হউক লইতে চায়।” 
সকলেই পাইবে, কেহই ফাাকিতে পড়িবেন না, শুনিলে আরও আগ্রহ 
প্রকাশ করে, বস্ততঃ ইহাও একরূপ দালালী করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ 
কাজে যে আল.সে কুড়ে, সে গ্রাহক ন! জুটাইতে পারিলেই তাহার ক্ষতি, 
কেননা টাকাটা! অগ্রে দিয়াছে। আলসে ভিন্ন কখনই সে ঠকিবে না। 
আল্সে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এ খেলার শৃষ্টি করিলাম। লোকের 
অভাৰ বুঝিয়া যে কোন গ্রামে যে কোন ত্রব্য লইয়া এ খেল! কর! 
চলিবে । কিন্ত দেখিও, এই খেলা থেলিয়া যেন বিদেশীরা ভারতের টাকা তাহাদের 
ঘরে লইয়া ন! যায়। স্ুবুদ্ধির পরিচয় দিয়া সাহস এবং ধৈর্য্য ধরিয়! কর্মক্ষেত্রকে 

জীবন-ক্ষেত্র করিতে পারিলেই তাহাই প্বড়লোক হুইবার উপায়।* তুমি হও, 
আমি খেপিব ; বিদেশীর সঙ্গে কখনই এ খেল! খেলিব না । 

৯৮ 



অহাত্ব। কষ্ণ পান্তি। 

এই মহাপুরুষ এক সময় হাটখোলার কর্তাবাবু ছিলেন । £ইনি ১৭৪৯ 
খাবে ১১৫৬ সালে রাণাঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন॥। ইহার ধ্পিতার নাম 

সহঅরাম পাস্তি। সহত্রবাম অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। হাটে পান বিক্রয় 

করিয়া জীবিক1 নির্বাহ করিংভন। এই আন্ত সাধারণে ইহাকে অবজ্ঞা 

করিয়া *পাস্তি” বলিয়! সম্বোধন করিত । নচেৎ ইহার উপাধি ছিল পাল। ইহারা 
জাতিতে তেলি।“ধাহা হউক, পিতার উক্ত অবস্থাক্থ কৃষ্ণ পাস্তি জন্ম গ্রহণ করেন। 

এইজন্য ইহারও বাল্যকালের উপাধি ছিল পাস্তি। বালক কৃষ্ণ পাস্তি 
৭২৩১২ বৎসর বয়সের সময় রাণাধাটের তিন ক্রোশ দূরে গাংনাপুরের হাট 

হইতে চাউল, ছোলা ইত্যার্দি অতি যৎসামান্ত দ্রব্য নিজে মস্তকে করি! 
আনিয়া, তাহ! রাণাঘাটে বিক্রয় করিতেন। খই কার্য ২৩ বৎসর করাতে 

কিঞ্চিৎ মূলধন হইলে তন্বারা কয়েকটি বলদ ক্রয় করেন। এই বলদের 
স্বারা অশছল কায়েত পাড়ার তিলিদের নিকট হইতে চাউল, ধান ক্রয় করিয়া 

বলদের পৃষ্ঠে দিয়! নিজে বলদ তাড়াইয়া রাণাঘাটে আনিয়া! তাহা! বিক্রয় 
ফবিতেন। এ কার্য্যও অনেক দিন করিয়াছিলেন । 

এই কাঁধ্যের সময় ইহার জীবনে এক অঘটন ঘটন! সংঘটিত হইল। 
১৭৮৬ খুষ্টান্ধে কলিকাতায় ছোল! হুশ্রাপ্য হয়। একজন হাটখোলার 
মহাজন -এ কারণ রাণাঘাটে ছোলা ক্রয় করিতে গমন করেন। কৃষ্ণ 

পাস্তির সহিত এই সুত্রে তাহার আলাপ হয়। মহাজন ইংরাঁজের সিপ- 

মেণ্টে ছোলা! দিবেন বলিয়া কনটাকট লইয়া ছিলেন। কিন্ত কলিকাত! 
হইতে তাহা ভুক্তান দিতে ন! পারায়, মহ! ছুর্ভাবনায় পতিত হন। ইহা 
তিনি কুষ্ণ পাস্তির নিকট অকপটে প্রকাশ করেন। কৃষ্ণ পাস্তি বলেন 

' সামি ছোলা! দিব; কিন্ত টাক আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হইবে। 
+ক্সমার টাঁক! নাই যে, উহ ক্রয় করিয়া আপনাকে দিয়! পরে আপনার 

নিকটে টাক! লইব.।* যুবক কৃষ্ণ পাস্তির সাহস দেখিয়া! মহাজন বলেন, 
পারি মাল পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে টাক! দিব, কিন্তু ভুমি এত মাল কোথা 

: পাইনি, বিশ্বাম হয় না। অতগ্রব তুমি আমার সঙ্গে চুক্তিপ্র বাঁ কনট্যাউ 
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লিখিয়া দিতে পার?” সৎ সাহসী ঘুবক তাহাতে সম্মত হইলেন। মহা" 
জন বলিলেন "আমি ইংরাজের সঙ্গে কনট্রাক্ট-করিপ্না মহা বিপদে পড়িয়াছি। 
মাল নাঁ দিতে পারিলে তীহারা আঁমার নিকট ক্ষতি পুরণ টাক! ধরিয়া 

লইবেন। আমার টাকা আছে, উহ! কষ্টের সহিত ধরিয়া দিতে পারিব ১ কিন্তু 
তুমি কনট্াক্ত্ী করিলে যি মাল দিতে না! পার, আমি €তোমার নিকট ক্ষতি 
পুরণ শ্বরূপ টাক! পাইব কোথঞ্ম? তোমার ত টাকা নাই।* বালক এবং 
বুবকের কাধ্য দেখিয়া তাহার পরিণামে কি হইবে, অনেকটা বুঝা যায় ॥ 

বীজ অস্থুরি'ত হইলে, তাহা কি গাছের অস্কুর জানা যাঁয়। হিন্দুবীর শিবজীর 
পিতা সৈনিক পুরুষ ছিলেন। বালক পিতার নিকট কেল্লায় থাকিত। সেই 
সময় বালক শিবজী পিতাকে বলিত, প্কি ক"রে রাজ! হুওয়! যায় ? বাবা 

তুমি রাঁজ। হও না; যুদ্ধ করিয়া এ কেল্লা লও না; দল বাধ না।* 

ইত্যার্দি ভাবে বালকের মত কথাই বালক বলিত এবং রামায়ণ মহা 

ভারতের বুদ্ধের কথা গুলি সে মন দিয়! শুনিত। এই বৃক্ষ অস্কুরিত হলে 
ভারত চমকিত হইল। মহাবীর নেপোলিয়ন বাল্যকালে কাগজে কেল্লা 
অশাকিত, ইহা তীহা'র খেল! ছিল। আমাদের কৃষ্ণ পাপ্তির কথাও বালকের 
কথা বলিয়া, মহাজন প্রথমে বিশ্বান করেন নাই, কিন্তু বিনি ভবিষ্যতে 
বাবসাতস বীর হুইবেন, তিনি উহ! গ্রান্হ করিবেন কেন? গাছ অবাধে। 
বর্ধিত হইতে লাঁগিল। শ্রোত আপন মনে অতি বেগে সমুদ্রের দিকে, 
ছটিল; তাহাকে ধরে কে, থামার কে? সেই “একগু য়ে” বুদ্ধি গে ভরে, 

ছুটিয়াছে, ক্হার কথা শুনে না। ক্ষুধার্ত সিংহের সুখের মাংল 
কাডিয়া লইবে? সে সাহস কাহার? টাকার কষ্ট রুষ্ পাস্তির সে 

শিরায় রক্তে রক্তে উপলব্ধি হইতেছে, সামান্য টাকার সংসারে সেই 

স্বর্গীয় দেবতা এখানে আসিয়া! মস্তকে মোট বহিতেছে, সামান্ত শ্রমজীবির' 

মত গরু হাঁকায়! ১ মণ ২ মণ চাউল, ছোল! বিক্রয় করিয়া জীবিকা! 

নির্বাহ করে, তাহার সন্ধে আজ হাজার হাঁজার মণ ছোলা! বিক্রয়ের 
কনটক্ট ! ক্ষুধার্ত সিংহের সন্ুখে আজ মহ! শিকার! সেকি তাহ! ছাঁড়িতে 
পারে? যুৰক পিংহ-গঞ্জনে বলিল “আপনারা মহাজন, বড় বাড়ীতে থাকেন, 
£ধী লোকে কাজ করে, আপনারা তাহার সত্ব ভোগ করন, তাহাদের উপর 

প্রনুত্ব করেন) আমি যেমন বলদদের উপর প্রতুত্ব করি, আপনার] তেমনই 
ঘরে বসিয়া. বিনা-দড়িতে শ্রমজীবিদিগের, উপর বলদের মত, গ্রতুত্ব করেন। 
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মা্। '্সামি বলদ জয়া দেখে দেশে যাই, কিন আপনার। বলদের সঙ্গে 
দেশে দেশে যান কি? নিশ্চিত যান না, তাই আজ ভাবনায় খতিত। 

দিতীয়তঃ এই চক্ষুর উপর সবই আন্ছে। দেখিবার তারতম্যেই মানুষের 
উন্নতি অবনতি ! পরষেশ্বরের নিকট টাক! নাই, তাই তাহার রাজ্যে 

. সুখ হুঃখ নাই। আমি মে রাজ্যেরও, সংবাদ জানি। এই গ্রামের ব্রাহ্মণ 

খ্ডিতের বাটা গিয়া! তাহাদের তামাক .সাঁজিয়! দিই এবং.সে রাজ্যের 
কথ শুনি। তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বরের নিকট টাকা নাই, তাহ! থাকিলে 
তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি ভাল লোকাঞ্চিকে অগ্রে তাহা! দিতেন। 

এ দেশে সঘসৎ ব্ক্তি বুঝিয়া! তাহার টাঁক! হয় না। অসৎ কাই এবং চোর 
ডাকাইত গ্রতৃতি শিষ্ঠুর জীবেরও টাকা হইতে পারে। এইত আমার 

ধারণা । আপনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের অবস্থ| জানেন কি? আপনার বল- 

দেরাও (€ গোমস্তারা ) তাহা জানে না। আমি তাহা জানি, অনেক 
নিদ্দে যাই কিনা? আপনি ছূর্তাবনাক্স গীড়িত হইয়াছেন, ছোল! 

দিতে পারিবেন না! বলিয্া।। অপর এক জন মহাজনের ছোল!। বিক্রয় 

কর ন! বলিয়া, তাহার ছোলায় পোকা লাগিতেছে, সেও আপনার মত 
ব্যাধিগ্রন্ত! ছ্'য়ের ব্যাধি এক। একজন অতিরিক্ত ভোজন করিয়! 

উদররাময় রোগগ্রত্ত,। আর একজন না খাইতে পাইয়া! উদ্ররায় রোগী। 
ইশ্বরের নিকট টাক! না থাকিলেও তীহার দৃষ্টি সর্বত্রই সমান। তিনি 
লব দ্বেধিতে পান, মান্য তাহা পায় না। তাই দরিদ্র দেখিলে তিনি 
এইরূপ ২১ স্থান দেখাইন্প! দেন, তাহাতেই মানুষ পমানুষ* হইয়া! যায়। 
আমাকে তিনি কপ! করিয়। আপনার ব্যাধি অদ্য দ্েখাইলেন এবং তাহার 
€ অপর মহাজনের ) ব্যাধি পূর্বেই দেখাইয়াছেন, অনুকুল এবং প্রতিকূল 
দই পাইয়াছি। আপনি যেমন অকপটে আপনার ইংরাজী কনট্রান্টের 
দৌর্বল্য জানাইয়াছেন, আমিও তেমনই আমার দরিদ্র+দৌর্বল্য অক- 
পটে বলিয়াছি। কল কথা, আমার কিছু চাই, তবে আমি সে মহাজন 
দেখাইয়া! ছিব ।” 
- মহাজন যুবকের. কথা শুনিয়! বলিলেন “আচ্ছ। তুমি, আমার সঙ্গে 
ছুক্িপত্র লিখ।” ব্যবসায়ী : যুবক বলিল, "অদ্য আপনি এখানে থাকুন, 
: ক্ষম্যক্মামি চুক্তিপত্রে, স্বাক্ষর কর্ধিব। ক্সাঁপনি ভাল. ছোল! কি দরে লইতে 
গজ উত্তরে মহাজন বলিলেন “১॥* টাকা হইতে ২২ টাক! পর্চত্ত।* 
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যুবক সেদিন কলিকাতার মহাজনকে তথায় থাকিবার বাস! জারি, 

স্থির করিয়া দিনা আড়ংঘাটার় গমন করিলেন। সে সময় উদ্ত স্থানে 
“মহন্ত” নাম ধারী ফোন ধনীর এক স্থবুহৎ গোলদারীর কাজ ছিল। 

তাঁহার আনেক ছোলা! গ্রাহক অভাবে গুদামে বহুদিন হইতে মজুত ছিল। 
সে ছোলাব্ল কতক কতক পোকাও লাগিয়াছিল। কৃষ্ণটীস্তি তাহার কথাষত. 
ছই দশমণ ভ্রায়েন, সেইরূপ গ্রাুক হইয়া! গিয়া, মহাঁজনকে বলিলেন “দেখুন, 
আমি দশমণ ছোলা লইব, কিন্তু উহার পোক! ধর বাছাই করির! দিতে 

হইবে ।” উত্তরে মহাঁজন বর্নিলেন পতা'টি হয়, তাহা হইলে পোকাধরা 

ছোল! আমাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। কে উহা লইবে? ভাল মন্দ মিশালে 
বরং চলিয়া! যাইবে । আপনি দরে কমান, কিন্তু বাছিয়! দিব না, এবং 
বাছাতে গেলে অনেক খরচ।” কৃষ্ণপান্তি বলিলেন, “খরচের অন্ত বাছা- 
ইবাবর আপত্তি কি? ভাল মাল পাইলে আমি দূর বেশী দিব ।* উত্তরে মহাজন 
বলিলেন “কত দর দিবে? এক টাকা মণ দিবে?” প্বারআন1 মণ বইতে 

পারি।” উত্তরে মহাজন বলিলেন “তৎপরে পোকা ধর! গুলা কি হইবে?” 

ণ্উহাঁও আমি লইতে পারি, কিন্তু কল্য আনিয়! বলিব” উত্তরে মহাজন বলিলেন 
*উহা কি দরে লইতে পার?” “আপনি কলুন 1” *দেখ! খুব ভাল বাছিয়া 

বার আনাতেই দিতে পারি। আর পোক। ধর! ছোলা ।* আনা মণ 

লইতে পারিবে ?* উত্তরে কৃষ্ণপান্তি বলিলেন পন! মহাশয় ! ছুই আন! মণ লইতে 
পারি, কিন্তু কল্য ঠিক কথা বলিব। আর এরূপ বাছিয়৷ দিলে, ক্রমে 
ক্রমে টাক! দিয়া আমি ২১ মাস মধ্যে আপনার গুদামের সমুদয় ছোলাই 
লইব।*” ইহ! শুনিয়া মহাজন হাসিল। তখন আড়ংঘাটা হইতে কলি- 

কাতা টেলিগ্রাফের. পথ নহে। পত্র লিখিলে আমিতে যাইতে ৪ দিন 
সময় লাগে। বরাবর দশমণের গ্রাহক বদি গুদামের সমস্ত মাল চাহে, 

তাহ! হইলে, তঁমর একটু ইতস্ততং করিয়া উহার তল দেশের সংবাদ 
জই। কলিকাতা তল দেশ হইলে, তৎক্ষণাৎ আত্মীয়ের নিকট দর জানি- 

বার জন্ত টেলিগ্রাফ কমি। কৃষ্ণ পাস্তির তলদেশ রাণাঘাট ?; তথায় এমন 

কোন মহাজম ছিল না যে; তাহার যত ছোল! সব লইতে 'পারে। তাহা 
হইলে এতদিন মাল বিক্রয় হয় নাই কেন? তাই মহাজন হাসি 
হলিল “আচ্ছা তাই হবে!” উত্তরে কৃষ্ণ পাস্তি বলিল «এজন্য লেখাপড়া! 
করে দিতে হবে। জার কাহাঁকেও আপনি যে দর হউক, বিক্রয় করিতে 



১৪২ মহাজনবন্ধু।' [২ খণ্ড ষ্ঠ সংখ্যা? 
পারিবেন না।” মহাজন স্বীকৃত হইলেন, মনে ভাবিলেন, লইতে পারিঝে 
না। কনটাক্ট করিলেন না। তখনকার মহাজনের কথাই বেদবাক্য ছিল ॥ 

সহন্র কণ্টান্ট করিলেও ব্যারিষ্টারী বক্ততায় এখন তাহারও গোলযোগ হয় ১ 

কিন্ত তখনকার কথায় কোটিপতি মহাজন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পথের' 
ভিখারী হইবেন, ইহা? বুঝিতেন, তবু মিথ্যাঁ কথাঁ বলিঙেন না। এখন 
যে এরূপ মহাজন নাই, তাহা! নহে) কিক হায়! ইংরাজী বিদ্যার গুণে' 

লোকে সভ্য হইয়াছে বলিয়া এ শ্রেণীর মহাজন প্রান তিরোহিত ! যাহা হউক, 

কষ্ণপান্তি রাণাঘাটে আসিয়! পুত্র্বাক্ত মহাজনকে সমুদয় কথা খুলিয়া 
বলিলেন এবং ইহার সঙ্গে ভাল ছোল! ২২ টাকা মণ, মধ্যম ছোলা 
১1* টাকা মণ এবং পোকাধর! ছোল! 1%* আনা মণ কনটান্টী করি- 
লেন। বিক্রেতা আড়ংঘাটার মহাজনের সঙ্গে €মৌবিক চুক্তি হইল, ভাল, 
ছো'ল! দ* আন! মগ এবং পোকা ধরা ছোলা *%* আনা মণ। এই 
কাধ্য করিয়া কষ্ণপান্তি ৭৭৫০২ টাক লাভ করেন! তৎপন্রে এই টাকা 

লইয়া টাল! কোম্পানীর আফিসে নীলামের দ্রব্য খরিদ বিক্রয় আরম্ত' 
করেন। অদ্যাপি এ শ্রেণীর ব্যবসারী কলিকাতার ছোট আদালতে এবং 
এক্সচেঞ্জ আফিসে দেখা যায়। «এ কার্ধ্য করিয়াও পাস্তি মহোদত্ব কিছুটাকা 

উপার করেন। তৎপরে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তখন ষে কেহ, 

লবণের ব্যবসায় করিয়াছিলেন, তিনিই বড়লোক হইয়াছেন। তখন লবণ- 

ব্যবসায়ে এখনকার মত ম্থবন্দোবস্ত ছিল না; তখনকার নুনেরা ব্যবসার়কে: 

প্লুষন ব্যবসায়” বল! হইত। যাহা হউক, পাস্তি মহাশয় কলিকাত হইতে 
নৌকা বোঝাই করিয়া লবণ লইয়া! মফঃম্বলে নিজে সেই নৌকায় যাইয়া 

বিক্রয় করিতেন। ইহাকে প্চালানী কাজ” বলে। ইহাঁতেও বিস্তর টাকা 
লাভ করেন। ক্রমে মুঙ্গের, পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানে লবণ লইয়া 

বাইতেন এবং তথাঁকার শস্য আনিয়া কলিকাতায় হাটথোলায়' বিক্রক্ন 
করিতেন। কাজ বুদ্ধি হইল। লোক রাখিলেন। হাটখোলা গদী 
করিলেন।- এই সময় ইনি হাটখোঁলাঁর মহাজনদিগের শীর্ষ স্থানীয় হইয়া- 

ছিলেন। ১২০৬ সালে ভ্রাতা শল়ুচন্ের পরামর্শে ইনি 'রাণাঘাট ক্রয়, 
করেম। এইবার সকলেই পপান্তি* বলিতে লঙ্জিত £ এইবার হইতে 
গ্রামঙ্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সকলেই ইহাকে পগাঁল মহাশয়” বলিয়! সম্বোধন 
করিতে: প্লাগিলেন। ইহার সময় রাণাধাটে স্থুরম্য উদ্যান শ্রেনী, দুবৃহ্ৎ 



শাবণ। ১৩৬৯1] মহাত্মা! কষ পাস্তি। ১৪৩ 

নিজের আবাসবাটা এবং গ্রামস্থ প্রায় সকলকেই অর্থ সাহায্য করিয়। 

'ুন্দর হুন্দর বাটী নিম্াণ করিয়া দিতে লাঁগিলেন। অতএব র্লাপাঘাটের 
অধিকাংশ বাটা ইহার সাহায্যে নির্মিত। ইহার গোলাবাটী, অশ্বশালা, 

বাধা ঘাট ইত্যাদির জন্য রাঁণাঘাঁটের অপূর্ব্ব শোভ1| ধারণ করিল। দরি্ 
পল্লিগ্রাম, ৯ ইহাঞ্জ কপার নগরের ন্তায় হইল। এট সময় ইহার স্থনাম 
চারিদিকে * বিঘোধষিত হইত্বে লাগিল। নিজের বাটাতে দোল, রাস, 

ভুর্গোৎসব হইতে লাগিল। গ্রাম গ্রামান্তরের শত শত দীন হুঃখী অন্ন 

পাইতে লাগিল। অর্থের “সার্থকতা হুইতে লাগিল। কৃষ্ণনগরের রাজা 

ইহার উন্নতি দেখিয়া! “চৌধুরী” উপাধি দিলেন। এখন হইতে ইনি এবং 
ইহার বংশধরের! *পাঁল চৌধুরী” হইলেন। ইনি সাধারণের উপকারার্থক 
'এক স্ুবৃহৎ পুক্ষরিণী এবং মাদ্রাজের হুর্ভিক্ষে তিন লক্ষ টাকার চাউল 
বিতরণ করেন। এই জন্য তখনকার বড় লাট লর্ড ময়রা বাহাছুর ইহাকে 
“পল নাইট উপাধি প্রদান করেন। এক্ষণে রাগাঘাটের পাল চৌধুরীর 
বংশ ভারত-বিখ্যাত। ১৮৯ খুষ্টাব্বে ইনি স্বর্থস্থ হয়েন। ইনি বথার্থ 
দেবতা ছিলেন। লীল! করিয়! দ্বর্থে গিয়াছেন। 

জপ 



শ্ধ্বাদ। 

হাবড়া রেল কোম্পানী দ্বার! পাথুরে কয়ল! রেল কোম্পানীর দবাযিত্বে আনা: 
ইলে একমণ কয়ল! ৪ শত মাইল পর্যস্ত ইংকাী ১৫ পাই অর্থাৎ বাঙ্গালায় 

/৫ পচ পয়সা করিয়। ভাড়া লাঁগে। 8 শত মাইলের উর্ধে হইলে 
, ইংরাজী ১৯ পাই ভাড়। লাগে।  তৎপরে * ওনাঁর রিক্স বা ধিনি' কয়ল! 
প্রাঠাইবেন, তীহার ঝুঁকি বা দারিত্বে অর্থাৎ মাল কোন প্রকারে নষ্ট 

হইলে রেল কোম্পানী ধরিয়া দিবে না, এই রিষ্স নোট লিখিয়! মাল চালান 
দিলে কিন্তু পূর্ববাপেক্ষা ভাড়! কম। লোভ ন!' দেখাইলে চুরি করিবার" 
পন্থা হইবে কেন? বোক1 ভারতবাসী ইহার মাঁর' পেচ বুঝিবেন! ? শস্তার 
তিন অবস্থা হয়, ইহা জানিয়াও অর্থদরিদ্র দেশ তবু এ কাধ্য করিবে, 
যে.পক্ষে চিন্তা নাই। কম ভাড়ার রেট এ্রইরূপ,_-৭৫ মাইল পধ্য্ত 
১৪ পাই। ৭৫ হইতে ২** শত মাইল ১২ পার্। ২**শত 'মাইলের উপর 

হইতে ৪৫০ মাইল ১১ পাই। ৪৫* শত মাইলৈর পর হইতে প্রতি ১০০ 
শত মাইলে ৯ পাই। ইহা মণ প্রতি এবং ইংরাজী পাই জানিবেন। ইংরাজী 
৩ পাই বাঙ্গালায় € এক পরসাইয়। 

তারতের মধ্য প্রদেশ সমূহের অনেক স্থানেই লৌহ পাঁওয়! যায়। 
এক কোটি টাক সূলধনে ইহার রীতিমত কারান! খুলিলে, বিদ্বেশী লৌহ 
তারতে আমদানী বন্ধ হুইয়! বরং ভারতের লৌহ বিদেশে যাওয়া সম্ভব হয়। 
গুজব, এই জন্ত মিষ্টার জে, এন, তাত! এক স্ুবৃহৎ কারখান! খুলিবেন। 
তিনি ভারতের লৌহের নমুনা জার্শণ এবং আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন। 

_-তত্রত্য ধাতুতত্ববিদি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ভারতীয় লৌহের মত উৎ" 
কষ্ট লৌহ পৃথিবীতে অপর কোথাও পাওয়া যায় না।” 
বিগত ৯ই আগষ্ট আমাদের রা'জরাজেস্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের গুভ 
অভিষেক উৎসব বিলাতে সমাধা হইয়াছে । এ দিন হইতেই তাহার 

রঃ ডে ডাক টিকিট ভারতের সমুদয় ডাক ঘরে প্রচারিত হইয়াছে । 
" উত্তয় পশ্চিমাঞ্চলে গত বৎসর নীলের আবাদ হইয়াছিল ৩ লক্ষ ৫০ 
হাজার ১ শত ৩৯ বিধা জমিতে । এবৎসর হইয়াছে ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৃ পা ক উপ 

এ ৮ 

রহম 



নহাজ নি , মাঙ্গি পত্র। 

২য় খণ্ড; ডা ভাদ্র, টিউন সা! 

খাঙুয়ার চিনির কারখ্ান|। 
০2 

ঙ 

কলিকাতা 49565155088” সংবাদ পত্রে যশোহর জেলার কোটটাদগুরের 

চিনি ব্যবসায় সম্বন্ধে ২*শে নভেম্বর তাব্িখের পত্রে এরূপ লেখ! আছে যে 
€কোটটাদপুরের কারখান! অনেক পরিমাঁণে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে । 
ভাহার কারণ এরই যে, গত বৎসর হইতে কীচা চিনি অর্থাৎ “র-নুগায়ের” 
দ্র. ৪ হইতে 88০ অপেঙ্গা অধিক ছিল লা। অন্ততঃ ২ মণ সার 

শুড়ে বোধ হয় ১ মণ “র সুগার” হয়, বাকী ২৫৩০. সের মাংগুড় 
ঘা! তামাকমাখা গুড় হয়। ইহা যদ্যপি ঠিক হয়, তাহ! হইলে ১৭ বা 
উ্ধসংখ্যা ২২ টাকা মণ গুড় না হইলে ৪২ বা &॥* টাকাতে কীচা চিনি 
বেচিয়া৷ লাভ কর! যায় না। আপনি আমাকে পূর্ব্বে এক পত্রে লিধিয়াছেন 
যৈ ণ্যদি গুড়ের মণ ১৬ টাঁকা হয় এবং কাচা চিনির মণ ৪২ টাঁকা হয়, তাহা! 
হইলে বিদেশী টিনির লঙ্গে কিছুক্ষণ প্রতিযোগিতা করা চলিবে।” "মহা 
জনবন্ধুতে” এই বিষয়ের অনেক বথা লিখিত আছে। আমি এখনও আপ- 

নাদের মাসিক পত্র সকল পাই নাই$ প্রত্যাশায় আছি। পাইবামাত্র সাদরে 
তাহা পাঠ করিব। আমার এ বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের কারণ 

খই যে,আমি বহুকাল বঙ্গদেশে বাম করিয়াছি, এখনও তথায় আমার বাটা 
ঘর-বিষয়া্দি আছে ) ম্ুতরাং সর্ধরাই যাতায়াত করিতে হয়, কিছু সাধারণ 
প্রকার 'দোলো+ অর্থাৎ “র-স্থগার” ৬|০ হইতে ৭1 পর্যস্ত দরে চিরকাল 

বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। সমস্ত ভারতবর্ষে আঙ্গকাল কাঁচা ও পাকা চিনির 
একই দ্র বল! যাক্স। লমন্ত মধ্যপ্রদেশ (১৮ জেল! ) মধ্যভারতের অবস্থা, 
আমি বিশেষয়পে জানি। এদেশে বিদেশীয় চিনি অর্থাৎ যে সকল চিনি, 
জাহার্জে আসিয়া! বোত্বাই বন্দরে আমদানী হয়, প্রায় ৮৯ টাকা! হইতে ১০২. 
টাক! মণ দরে বিক্রয় হইতেছে । . ৫সই প্রকারে পরিষ্কার কাশীর“চিনি ১৭৭. 
টাক্ষা' হইতে ১২॥* টাকা মণ দরে পধ্যাপ্ত বিক্রয় হইতেছে। কিছু জলা: 

হার হইলেও দেশী সাদ! চিনির আমর বেশী, ও বিজয়ও অধিক । তাহা, . 



বিশেষ কারণ আছে, সে কথা পরে অন্ত সময়ে আপনার সংবাদ পত্রে 
লিখিব। ফল কথা এই যে, “বিষ্্যাচলের দক্ষিণভাগে, সমস্ত ভারতথগ্ডে 
৪* টাকা কেন, ৬২ টীকা দরে “কীঁচা- চিনি” পাইলে, বোখা ইয়ে বিদেশীয় 
চিনির আমদানী বদ্ধ হইয়া যাইবে। বিশেষ অন্ুতব ও অনুসন্ধান দ্বারা জানা 
গিয়াছে য়ে, ৪ মণ “রল্সূগারে” অতি সুন্দর, সাদা পাকা টিনি ৩,মণ প্রস্তুত 
করা যায়? বাকী ১ মণ মাল হইতেও কিছু, পরিমাণে চিনি পওয়া যায়। 
শমণ ভাল চিনি (দেশী চিনি) যদ্যপি ১*২ টাক! মণ হিসাবে বিক্রী করা 
যায়, তাহা হইলে সে মাল বাজরে বোধ হয় এক দণ্ডও পড়িতে পানর 

না) আর বোমাই হইতে চিনির রপ্তানী এক্ষেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে । 
অতএব ৪ মণ শ্র-সুগাঁর” হইতে প্রায় ৩৪1৩৫ টাকা বাজারে অনায়াসে 

বিক্রয় করিয়। -পাঁইলে, এঁ “র-সুগার” ৭২ টাকী মণ হইতে কমে বিক্রয় 

হওয়া সম্ভব নহে কেন ১ না ১৭২ টাকার কিংবা ১৮ঘ টাকার মাল হইতে রিফাইন 
খারা তাহ! হইতে ৩৪৩৫২ টাক! উপার্জন করা সহজ কথা 'নহে। ইউ- 
রোপীয় বিট্-নুগার-বিক্রেতারাও স্বপ্নেও এ পরিষাণে লাতের আশা করিতে 
গারেন না। | 

৷ বঙ্গদেশে স্থখচর প্রভৃতি অনেক স্থানে “র-স্ুগার” হইতে অতি কদর্ধ্য 
প্রণালী খ্বারা ও বহুব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া “দোবারা” অর্থাৎ এক্ 

রকম “রিফাইন সুগার” প্রস্তত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
টদখিয়াছেন ও বিশেষ রূপে জানেন, প্রত্যেক মণ “র-স্থুগার” অর্থাৎ “দোলো” 

হইতে প্রায় ৩* সের দোবার! চিনি প্রস্তত হয়। বঙ্গদেশের খেজুর গুড়ের অবস্থার 
খথা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে শু প্রদেশে যে খেজুর 
গুড় প্রস্তুত হয়, তাহার অর্ধেক অংশ পর-স্গার” অর্থাৎ দানাদার ঈষৎ 
লাল চিনিতে পরিপূর্ণ। জাল দিয়! গুড় প্রস্তত করিয়া এক মাস কিংবা 
গেডযাস কাল 'মাটীর ড়া বা নাগরীতে রাখার পর এ গুড় (02700- 

শে ) অর্থাৎ, প্রবীন” 'মেসিন ছারা চালাইলে প্রায় শত করা ৬*" 
পষিসাবে সুগারের দান। সকল একবারে € মিনিটে বাহির হইয়া আইসে। 
ক্মাপনার পাঠকগণ সাধারণতত 05176400551 07 [011017)5 ছারা “রন 

গা” প্রস্তত প্রণালী জানেন কি না বলিতে পারি না'ঁ। ফলতঃ এ কথা প্রামা- 
পিঠ সম্পূর্ণ সত্য 'অন্থুমান করিলে এই স্থির হইবে যে, € মণ এদেশীয় 
ছে; গুড় হইতে ৩ মগ "র-লুগার” ও ২ মশ রাব- অর্থাৎ, সাতগুড়, 



ভাজ) ১৩৯৯। ] খাওয়ার চিনির কারখানা । . +১৪৭ 

পাওয়া যাইতে পারে । “৪২ টাকা; মণ গুড় হইলেও ৩ মণ পর-সুগার” 
হইতে ১২২ ট্টকা, ও ২ মণ মাতগুড় হইত্রে* ৫২ টাকা, মোট ১৭১৮২ টাকা 
সহজে পাওয়া! যাইতে পারে। এ প্রদেশের বাজারে ৪, ৪1, ৫, কখন 

কখন ৫1* ও ৬২ টাকা মণ দরে গুড়ু বিক্রক্ক হইয়া! থাকে । সচরাচর দর 
৪. হইতে ৫২ ্বাকা। আমি ২১ বৎসর এদেশে আছিন্-দক্ষিণ প্রদেশের 
অনেক স্থানেই ও অনেক জিলতে ' ভ্রমণ করিয়াছি ও সেখানকার অবস্থা 

বিশেষ অবগত আছি, গুড়ের দাম ৪. টাকার কম আমি কখনই দেখি 
নাই ও এদ্দেশের বাজারের “কেহই শুনেন নাই। শেষ বক্তব্য এই যে এ 
দেশে গুড় ও চিনির পধ্যাপ্ত খরচ, এবং বাজারেও তাহা: অতি প্রচুর পরিমাণে 
বিক্রপ্ন হয়। আপনার পত্রের মন্দ জানা, যাইতেছে যে, আপনার! গুড় ও চিনি 

সম্বন্ধে অনেক কথা প্মহাজন-বদ্ধু*তে লিবিয়াছেন, তাহা! ভালরূপে পাঠ, 

করিয়া পরে অন্তান্ত মন্তব্যের কথ! প্রকাশ করিব। ইতভি-- | 

শ্রীহরিদ্বাস, চট্টোপাধ্যায় । 
উ্কীল, খাগুয়া, মধ্যপ্রদেশ | .. 

মন্তব্য ।_-ইহাঁকে চিনি-বিষয়-লিখিত' মহাঁজন-বন্ছু পাঠি করান হইয়াছে । 
বন্গবাসী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে এই কারখানার অন্য হরিদাষ বাবুর জয়জয়কার 
বিঘোধিত হইয়াছিল! ইনি ৭২ টাকা মণ দলুয়া৷ বা প্র-স্থগার” বিক্রু্ন 
ক্করিবেন। এ জন্য ইহাকে জানান হয় “আপনি চীন, মারিশ কিনব 
জর্মন-বিটু (উহার ৩/০ আন! হন্দর প্রতি ডিউটা দিঁয়াও ) ৭ টাক! মণ 
(উৎকৃষ্ট পরিফণার পাকা দানাদার চিনি ) বিক্রয় করুন না, আমর! উহা' 
রুলিকাতা হইতে আপনার তথায় পাঠাইতে প্রস্তুত আছি।” তৎপরে ইনি 
নিষ্ষে আমাদের আফিসে আঁফিয়াছিলেন। তীহার কারখানা, বন্ধ হুইয়! রহিয়াছে 
এ কাজে ইহার অপরিসীম যত্র থাকিলেও কিছুই করিতে পারিতেছেন না। 
এ বৎসর কলিকাতায় ৪২» ৩ আনায় প্র-নুগার” বিক্রয় হইয়াছে! জাবা 
পোর্টের অপব্রিীম ছিনি এ বৎসর আমদানী হইতে আরম্ত হইয়াছে। . এত 

". দিন; অত্যধিক পরিমাণে জাবার চিনি কলিকাতায় আসে নাই । ভারতের কাচা. 
চিনির দর অপেক্ষা জাবার কাচ। চিনির দ্র অনেক কম নিশ্চিত ) এ জনক 
টর্ণার মরিসন কোম্পানীর কলে, জাব! হইতে, কাচ! চিনি আনিয়া এখানে রিফাইন: 
কযা হয়। এদেশীয় কীচা. চিনি না! লয়েন, এমন নহে। কিন্ত বহুদিন, 
হইতেই তাহার! জাঁব! হইতে চিনি আনাইয়! তন্থাা এগ্রে'মার্কা চিনি ইতি 



৮ মহাজনরন্ধু । | ২য় খণ্ড গয় সংখ্যা 

ফ্রিতেছেন। কাচা চিনির কান্ত চলিবে: না। বিটের ডিউটী 

ঘণ্তই হউক, উহা বন্ধ হইয়া' গেলেও, মারিশ, চীন, জাবা এবং মিসরের 
চিনির দৌরাত্ম্য ভারতের চিনিকে আর ঘাড় তৃূলিতে হইবে না । পুরজলীয় হরিদাস 

ঘাবুর চিনির কারখান! কি আবার চলিতে দেখিতে পাইৰ না? ভগবানের কাছে 

খ্ীর্ঘনা করি, তাহার কারখানা আবার চলিতে থাকুক । মঃৰ্ সঃ) 

চা। 
ৃ সপ্তম অধ্যায়স্পাতা শুকান। 

.. ধ্রই কাধ্যটী চা-বাগানের কুলিদের পক্ষে বড়ই কঠিন কাজ। . কারণ 
সর্বদাই আগুনের নিকট থাকিয়া! অনেক বিষয়ে সাঘধা'ন হইয়! কাঁজ করিতে 
হয়? পূর্বে আরও কগ্রিন ছিল, এখন ইহা ব্নেক্ষ বাগিচায় কলের সাহাযেক 
হুইতেছে। | 

পাতার রং হইলে মুঠি ভাঙ্গিতে হয়। যে ক্ষোন উত্তিজ্ঞ-পত্র বগি কিছু- 
ক্ষণ হস্তে রগড়ান যায়, তাহা! ছইলে উহ! নেকড়ার মত হইয়া গড়ে এবং 
উহা! হইতে রস বাহির হয়। চা-পাতার রোল করা এই প্রক্রিয়া তিন 
আয কিছুই নয়। পরন্ত এই অবস্থার রাখিয়া দিলেই উহা হইতে তীব্রগন্ধ 
বাহির হয় এবং পাতার রং তাত্রবর্ণের মত হয়। ইহাকেই পপাতার রং 
করা বল! হ্ইয়াতছ। পাতা রগড়াইলে উহা! গুটাইয়া যায়। যখন পাতার 
রং হইতে থাকে, তখনও গুটান থাতক। এইবার চালুনীর উপর এ গুটান্ 

ঘাবস্থ! খুলিয়! দিতে হয়, ইহাকেই পাতার মুঠিভাঙ্গা বলে। 
এ সময়ও মোটা পাতা বাছ! হয় এবং উহার গুটান অবস্থা খুলিয়া 

চালুনীতে সমভাবে জাহ্গাইরা দিতে হয়। এই চানুনী সাজানও কঠিন কাজ। 
কারণ অত্যন্ত স্কলভাবে সাজাইলে উহা! গুকাইতে বিলম্ব হইয়া ট্ষ হইজ্ে 
খাকে। যদি অত্যন্ত পাতলা করিয়া আহ্বান যার, তাহ! হইলেও আগুনের 
উদ্ধাপে- চাপুনীর ফাঁক দিয়া চলিয়া যায়, অথবা! চা-পাতা! : গড়িয়া উঠে। 
আভতুব এই ছুই দিক বাচাই! এই কাজটা করিতে বয়। অভিত্ত প্রষ- 
জীরীরা। ইহা! করিতে পারে । নচেৎ বর্বদ| ম্যানেজাররে কুলিদিগের নিক 
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চা শুকাইবার উনানকে ণডোল” বলে। কারণ ইহা দেখিতে ডোলের 
মত। গরু ইত্যাদি পশ্ুদিগের মুখ হইতে ছোট গাছ বাচাইবার জন্ত উহা 
যে ভাবে খাঁখারি দিয়া ঘেরিয়া দেওয়! হয়, প্রর্ূপ আরুতি দর্শা! দিয়া বাধা 
এবং উর্দর্দিগের ম্ুখটী চালুনী-বসিতে-পারে-এইরূপ চুচল! মত । চা গরম 
বাতাসে শুকাইনে হয় বলিয়া এইরূপ উনান ক্করিতে হয়। এই ডোলের 
নীচে প্রবল আশুন করা হ্য়। দ্র বেড়ার উনানে প্রায় হুর্ঘটনা হয়, 
উনানশ্ুদ্ধ জলিয়া উঠে। এখনও অনেকানেক বাগিচাঁয় এইরূপ দর্মী-বেড়ার 
উনান কাছে, কেহ কেহ বাঁ করগেটের, উনান করিয়াছেন, কাহাদেরও ঝা 
ইক দিয়া ৩৪ হস্ত উঁঢুভাবে এ ডোলারুতি উনান। এই উনান পাস্- 
রূটা করিবার বা কাচ গলাইবার ত্ন্দুর বিশেষ, ত্বাহাতে আর কোন সন্দেহ 
নাই। ভরে ওই সকল তন্দুরের ভিতর উষ্ণ বায়ু লইয়া কাজ করা হয়, চা- 
তন্দুরের উষ্ণ বাযু বাহির হইয়া যাঁইরার. পথে বা উনানের উর্ধদিকের মুখে 
চা'র মুঠিখোলা, সাজান পাতার চীলুনী রাখিয়! উহ! শুকান হয় মাত্। . " ' 

এই স্উনানের উপর চা'র চালুনী বাখিয়া শুক্ষাইবারও অনেক কারদা 
আছে! প্রথমে মুটিভাঙ্গ! চার পাতা সাজান চালুনী একথানি ভালা 
উপর রাখিতে হয়) ভালা অর্থাৎ বগি থালা বিশেষ। ইহার উপর রাখি- 

বার একটু স্কাৎপর্যা আছে, প্রথমতঃ ডালার ধার চালুনী বসাইলে উহার ভিতর 
ফাক থাকে এবং তাপ কম লাগে বা তাপ ইচ্ছানুসারে শীগ্গ কম বেশী কর! 
চলে। দ্বিতীয়তঃ ভালার উপর বসাইলে আর একটা সুবিধা এই যে, উহা 
ছার! গুঁড়ি চা বাচিয়া লওয়া যায়। প্রথমতঃ ডাঁলার উপর চালুনী বসাইয়া 
উহাতে গুটাকর! চা-পত্রের মুঠি. খুলিয়া কায়দামত সাজাইয়। ভালাখানি 
উনানের মুখে বসাইয়! চালুনী ক্রমাগত নাড়িনে হয়, এইরূপে চা গুকাইযব 
উঠে, তখন উহা হইতে এক প্রকার সুগন্ধি বাহির হয়। এই গন্ধ বাহির 
হইলেই ঢা-গুকান হুইয়াছে স্থির করা হয়। এইকপ নাড়াতে চালুনীর ছি 
চা ভালায় গিক্না পড়ে। যত ন্ীপ্ব এবং যত অধিক উত্তাপে চা শুফ কর! 
মার, ততই ভাল। চা পুড়িবার ভয়ে অল্প আগুনের উত্তাপে আস্তে জানে 

গুকাইয়া লইব ভাবিলে, তাহাতে অধম চা হয়। আবার বেশী উত্তাপে 
মঅ কার্য সমাধা করিতে না পারিলে উহা! পুড়িয়৷ বা ঝালসাইয়া গেলে, 

ভা'র গুণ আদৌ থ্টকেনা। বাঙ্গালী -বাবুরা অধিকাংশই এই পোড়া ঝা 

ঝলসান চ খাইয়া থাকেন। উৎকৃষ্ট চা এ প্রদেশে প্রায়ই বিক্রয় হয় লা? 



তাহার আশ্বাদন শ্বতন্ত্র। কলিকাভার প্রসিদ্ধ সাহেব এবং রাজ! বাহাছুরের! 

ইহা ব্যবহার ফরেন) কিন্তু উহা! নামে মাত্র এদেশে বিক্রয় হয়। ইয়োরোপ 
খণ্ডে ইহার আদর অধিক এবং এ সকল দেশে গিয়াই ইহা্গী দর হয়। 
অর্থাৎ এ চা অধিকাংশই বিলাতে রপ্তানী যায়। বাবুদের পোড়া কপালে 
পোড়া চা পড়ে, ইহ! খাইয়। অনেক ভূ'ইফেড় ডাক্তার এফোড়গণার মত 
“চার উপকার অপকার” লিখিয়। সাদ! কাগজে কালী মাখাইয়! থাকেন 

স্উপকার অপকার সমুদয় দ্রব্যেই আছে। আদত দ্রব্য ধরিয়া তাহার উপ- 
কার অপকার নির্ণয় ক্ষতিকর নহে। কিন্তু খুটা মাল লইয়া গুণ বিচার 
করা বড় ছুঃখের কথা। ইচ্ছার বিরদ্ধে কোন ফাধ্য হয় না। তুমি যতই 
চা'র গুখাঞগ্চণ লিখ, যে খাইবার, সে খাইবেই !! . 

চ। শুকাইবার ঈময় এইটা লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন চালুনীস্থ ভিজা পাতায় 
কালদাগ ন|.পড়ে। ১০1১৫ টা! উনানে এইরূপ চা শুষ্ান হয়। সুশিক্ষিত কুলিরা 
টকিতৈর ন্যায় এই কাধ্য করিতে থাকে। এ দৃশ্য অতি সুন্দর ! পুরারস থাকিতে 
বরং চা পত্র একটু উত্তাপ সহ্য করে, অর্ধ শুফ চা পত্র আদৌ উত্তাপ সহ্ করে না। 

এ সময় খুব কম উত্তাপ দিতে হয়.। বর্ধাকালে বাতাল্লে জল কণ| থাকে, অতএব 
বর্ষার সমর এ কাজ প্রায় বন্ধ থুকে। কেন না চা শুফ হইলে, উহাতে সাধারণ 
'বায়ুস্থ জলকণা লাগিয়া চা ভারি হয় এবং চার গুণেরও তারতম্য হয় । চ শু 

হুইলে সঙ্গে সঙ্গে বাক্স-বন্দী কর! কর্তব্য। কিন্তু তাহ! অধিক কাজে হইয়া, উঠে 
না। এ জন্য যত দুর সম্ভব, খুব শুক বায়ু বিশিষ্ট খটুথটে গুদাম ভিন্ন চ|; বাঁখা' 
উচিত নহে। বৃষ্টির দিন ত একাজ বন্ধ থাকে । ভারতবর্ষ এই গাছের পাতা বিক্রন্ন 
করিয়া বিদেণীর নিকট হইতে অনেক পয়স! পাইয়! থাকেন ) ইহা! প্রত্যেক ছবদেশ" 
হিতৈষীর সর্বদ! স্বরণ রাখা উচিত । | 
৯৪ (ক্রমশঃ ) 

 কালীপাহাড়ী অঞে কলার খনি। 

নিন সিটি লনা ইহা রানিগঞ্ এবং আসেনশোল 
ঠা রিময্ভাগে অবস্থিত এবং এই স্থানেও একটা ব্টলওয়ে ঠটশন আছে ৯ 
আ্জাোর ষালীপাহাড়ীতে ৪টী, মলিলার ৬টী, ঘুশিকে ৫টা, ডামবায় হটী/ 
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ভূতভোবাঁয় ওটা, ডোবালিগ্নায ১টা, নৃনেপুলে ১টা, ছাতাপাথরে ১৮), ফেশবগঞ্জে 
৩টী, এবং বগবীদীতে ১টী, সর্সমেত ২৭টী কঁয়লাকুঠি আছে কুঠিগুলিতে 
সিঁড়িখাদ অর্ম, পিউখাদই অধিক। এজন এঞ্জিন, বইলার, স্পেশিয়াল পল্প) 
পিট পান্না, রোপ» বাউতি, খাদ গাড়ী ভিন্ন পিটখাদে. কাজ চলেনা । একটা 

পিউখাদ কাটিয়। লরপ্রমাদিযুক্ত করিতে, হইলে ন্যুনকল্পে, ৩০,*** ত্রিশ হাজার 
টাকা বায় গুড়ে। ইহার ফেজ ৪পিট সম্বন্ধে জানিবেন, ফেজ বিরহিত পিটু 
খাদ সরঞ্জম খুক্ত করিতে অন্ততঃ পোনের হাজার টাক লাগে।. ২৭্টা 
কয়লাকুঠির মধ্যে বাঙ্গালীর *১৪টা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীর ৪টী, ইহুদীর 
৪টী, কচ্ছবাসীর ২টী, রাজপুতানাবাসীর ২টা, এবং আর্মেনীয়াবাসীর ১টা 

কৃঠির সত্বাধিকারী। কুঠিগুলির মধ্য দিয় ই-আই-রেলওয়ে লাইন পূর্ব 
পশ্চিমে গিয়াছে । লাইনের দক্ষিণ ভাগে মশিলার ৬টী কুঠি, ঘুশিকের €টা কুঠি 
এবং ডামরার ২টী কুঠি সাকল্যে ১৩টী কুঠিতে বন্ধনের জন্য যে প্রকার উৎকৃষ্ট 
পোঁড়া কয়লা! €তয়ারি হয়, এরূপ কুত্রাপি হয় না? আবার এই ১৩টীর মধ্যে 
ডামরার ২টা কুঠির পোড়া কয়লা লর্বোৎকৃষ্ট। অবশিষ্ট ১৪টা 'কুঠির মধ্যে কালী- 
পাহাড়ীর ৪টী, ভূতডোবার ৩টী, ডোবালিয়ার ২টা, নূনেপুলের ১টী, ছাতাপাথরের 
১টী, কেশবগঞ্জের ওটা এবং বগবীদীর ১টী কুঠির পোড়া! পূর্র্বকিত কুঠির পোড়া! 
কয়ল! অপেক্ষা! অল্পবিস্তর পরিমাণে নিক্কষ্ট । তবে, বীকুড়া কোল কোং ডোবা- 

লিয়াতে ৩ দাওয়ায় (56822) কাজ করিতেছেন, তাহাকে ডোবালিয়৷ দাওয়া 

(ইতর চলিত ভাষায় ডোবালিয়ার চাল ) বলে। কালী-পাহাড়ীতে . .কিষণ 
দয়াল এও কোং এবং কুশডাঙ্গায় বাব্ শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়ের খনির দ্বিতীয় 
স্তরে এট ডোবালিয়ার চালের কয়লা কাটা হইতেছে । এতম্যতীত ছাতাপাথরের 
৪নং পিট, কেশবগর্তঞ্জ গণপত রাম মাড়োক়ারির এলাটী নং পিট এবং এই 

স্থানের জি, এম, এগ্রীয়েবল কোল কোম্পানির ওটা পিটের যে স্তরে কাজ হই- 
তেছে, তাহার কয়লা ডোবালিয়! দাওয়ার কয়লার স্তায়। আবার, পূর্বোক্ত খনি 
সকলের কয়লা ঘুশিক খনির কয়লার প্রায় সমকক্ষ, তবে কিছু পাথুরে টান্। 

রেল লাইনের দক্ষিণদিকস্থ খনিগুলির কয়লা ১১॥* হইতে ১২ ফিট পুরু 
এবং অপর দিকের বকর়ল1'৭ হইতে ৮ ফিট পুরু । কয়লার ঢাল সর্বত্র দক্ষিণ 

পশ্চিম্দিক-বর্তী । শতকরা ৮ ফিট ঢাল হইয়া! থাকে। স্থির হইয়াছে যে, 
শিপ, ঘুশিক এবং 'ডামর! খনিতে . এখন যে দাওয়ার (56817) কাজ. 

চলিতেছে, তাহাক্ষে খুশিক. দাওয়া বলে। ইহার নিদে ভোবালিয়া৷ এবং-.কুশভাক্টা 
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নামক আর ছটী দাওয়া আছে। শেষোক্ত দাওয়ার কয়লা স্বাপে্ নি 
ঘামোদর কোন কোং নামক ধক ইউরোপীয় কোম্পানির খনি ঘুশিকে ছিল। 
ইহার! প্রথম দাওয়া কাটিয়! শেষ করিবার পর দ্বিতীয় ডোবালিরা দাওয়ায় 
কয়ল! কাটিয়া খাদ পরিত্যাগ করিয়! গিয়াছেন। ইগ্ডয়ান কোল কোংর 
খনির একটাতে ডোরালিয়! দাওয়ায় কয়ল! কাটা চলিতেছে । দক্ষিণ দিকের 

আর ফোন খনিতে দ্বিতীয় দাওয়ার কয়ল! কাটা হয় নাই। বন্ধ, গভীর স্থানে 
কুশডাঙ দাওয়! আছে, বিস্তর ব্যর করিয়া এ অংশে কাজ করিতে এখনও কেহ 
সাহসী হয়েন নাই । মশিলার ২টী 'এবং খুশির্কের ২টা কুঠির খনিতে কেবল 
ফি কাট! হইয়! গিয়াছে । ৪টী খনির মধ্যে ১টা গ্জাত্র ইউরোপীয় এবং অপর 
শট দেশীয় লোকের চালিত ছিল। কিন্তু কাথি ব্ধটা এরূপ সতর্কে সম্পাদিত 
হইয়াছিল যে, ইহাতে একটাও প্রাণহানি হয় নাই। স্ট'দ হইতে কয়ল! কাটা শেষ 
হইলে কাথি কাট! আরম্ভ হয়। কীথি গুলির চতুর্দিক্ষে গড় ১৫ ফিট করিয়া রাখা 
হয্স। এই কীথিই খাদের অবলম্বন স্বরূপ। ইহা! উপযুক্ত পরিমাণে ন৷ বাখিলে 
'খনি পড়িয়া যাইত। ুশিকের একটা পিট খাদে পুল্লাতন কয়লার মল! সঞ্চিত 

থাকা ১৮৯৪ সালে অগ্পযদগম হয়। এই খাদের সছিত অপরাপর অনেক খাদের 
'যোগ আছে। এজন্য প্রথমোক্ত খনির অগ্নি ইহাকে পোড়াইয়৷ অন্যান্য খাদের 
কয়ল! দগ্ধ করিতেছে । এই অগ্নি ঘুশিক ও মশিলা কয়ল! ভূমির বিস্তর কয়লা 
মই্ই করিরা সন্বাধিকারিগণকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে । এ অগ্নি নির্বাপিত 

হইবার নহে। 
(ক্রমশঃ ) 

উ্শশিভূষণ মিত্র । 

উদ্ভিজ্জতত্ব। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব--কাণ্ড। . 
নারির জা সর ভা রা রাম 
বার ধাপ আমরা একটা নক লি আপনারগকে নখাইজেছি 
 আানকচুর থে স্থানটা শক্কবৎ দৃষ্ট হয়, ভাহাই কাওযগ্র্থি। (হার উপরে: 

যে: স্থানটার ক সরুব্ণ পরের ভার) তাহা .ভাবীপন্ জি সার, কিছুই. 



ভান, ১৩০৯।] উদ্ভিজ্ঞতন্ব। | ১৪৩ 

নয়। এ মুদিত ও লুকাক্লিত পত্রের এক স্থানে একটী চোখ আছে $ উক্ত 
চোখটী পত্রমুকুল বহির্গত হইবার ঘার ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাহা 
হউফ, মাঁনকচুর ভিতর যেমন ভাবী বৃক্ষকে স্পষ্ট দেখা যায়, সকল বৃক্ষের 
কাণ্ডে কিস্ত সেইরূপ তাবী বৃক্ষ দেখিবার ততদুর 'সথবিবা হয় না। কারণ) 
কোন কোন বৃক্ষের কাণ্ড, অতি শৈশবাবস্থা হইতেই» কাষ্ঠময় হইয়া পড়ে। 
উত্ত কাষ্টমঞ্প ক্ষাণ্ডের সর্বনিয়ে, যে কোমলতামযর় শিকড় থাকে, তাহা দ্বারা 

উহারা মৃত্তিকারস পানপুর্ব্বক জীবনধারণ করে। 
উক্ত কাষ্ঠমরর কাওকে উদ্ভিদ্বেত্তারা ,“নীরট* কাঁও কহেন। যে সকল 

বৃক্ষের কাণ্ড কঠিন ও কোমলে নিশ্রিত, তাহাদিগকে তাহার কাঠিন্যসংশলিষ্ট 

প্রায়-নীরট কাণ্ড কৃহিয়া থাকেন। প্রায়-নীরট কাণ্ডের উদাহরণ আর্ক, 

হরিদ্রা, বনহরিদ্রা' প্রতৃতি বৃক্ষের কন্দ। নীরট কাণ্ডের উদাহরণ শাল, 

সেগুন প্রভৃত্তি বুক্ষ। কোন কোন কাও্ অত্যন্ত স্ফীত বলিয়া, তাহাদের 

মধ্যে ভাবী বুক্ষকে দেখা যায় না। কিন্ত পত্র মুকুলিত হইবার দ্বার (চোখ) 
স্কীতকাতও স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে ৷ স্ফীতকাঁও্ড গোল আলু। 

যাহা হউক, সকল কাণ্ডের উপর অন্ন বিস্তর এক স্তর, প্রায় শক্কবৎ উত্তিত্বক্ 

নিপতিত হুইয়! থাকে। কিন্তু কোন কোন কাঁ্ডে উক্ত শক্বৎ দ্রব্য কিছু বেশী 
দেখা যার়। এজন্য সে সকল কাওকে 'পরিশক” কাঁও বলা হইয়া সিন 

পরিশঙহ্ক কাঁঙের সুন্দর উদাহরণ পলা । * 

পাঠক! এ স্থানে আপনাদের বলিয়া রাখি, আমরা যে কাণ্ডের গন 
চীৎকার করিলাম, তাহা আস্তভৌম কাঁও, অর্থাৎ যে কাণ্ড মৃত্তিক] মধ্যে 

থাকে। এই কাগুকে আপনারা কন্দ (গেড় ) বণিয়া জানেন। পরন্ত কাও 
ছুই প্রকার। অস্কুরিত হইবার পর যে কাগু মৃত্তিক! ভেদ করিয়া! শুন্তে উখিত 
হয়, তাহাকে বাহ্ কাও কৃহা যায়; এবং তাহ! ছাড়া সমস্তই আন্তর্ভোম কাণ্ড। 

আস্তর্ভৌম কাণ্ডের পরিচয় অগ্রে দেওয়৷ হইয়াছে ) এইবার বাহ কাণ্ডের পরিচয় 
কিছু দেওয়! যাইতেছে। 

বাহ্ কাও, আস্তর্ভৌম কাও হইতেই উৎপন্ন হয়। আপনাদের ইতিপুর্বে যে 
, কচু গাছের লুক্কায়িত পত্রের চোখ দেখান হ্ইয়াচ্ছে, সেই চোখ, আস্তর্ভৌমকাণ্ড 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়৷ মৃত্তিকার উপর আসিয়া পড়িলে, গুপ্ত পত্রকে প্রকাশ করিয়া দেয়। 

* * ওল, মানক্চু পরিশন্ধ কাণ্ড । কিন্তু রর্জনীগঞ্ধ টুলের ফন্দে আদ শঙ্ক 
নাই) অতএব তাহা অপরিশক্ক কাণ্ড। 

চু 
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উক্ত পত্র-প্রকাশের স্থানকে গ্রন্থি বল! যায়। পরস্ত যে স্থানে পত্র মুকুলিত হইলে 

পর, পুনরায় শাখা মুকুলিত হয়, সে স্থানকে কক্ষ বলা যায়। 
একবীজ দল উত্তিদের কক্ষমুকুল হয় না, কেবল গুটী কতক পত্রমুকুল লই, 

ইহার! শৃন্যদেশে উঠিতে থাকে; এবং বৃক্ষ বর্ধিত হইবার আশ! ফুরাইলে পরে, 
তাহার! মন্তকোঁপরি একটী অন্তমুকুল .( শেষমুকুল ) লইয়া ক্ষান্ত হয়। কিন্ত 

. দ্বিবীজদল উদ্ভিদের তাহা! করে না; ইহাদের খত্রগ্রন্থি হইতে পত্র এবং শাখ।! 
উৎপন্ন হুইয়া, পরে সশাখা পত্র হইতে পুনরায় কক্ষের সৃষ্টি করিয়া, প্রশাখায় 
পরিণত হয়; এবং প্রশাখার কক্ষ হইতে আরও নৃতন নূতন শাখার স্্টি করিয়া 

ইহার! অবস্থিতি করিতে থাকে । কিন্তু উক্ত শাখা, প্রশাখা, নবশাখ৷ প্রভৃতির 
প্রত্যেকে একটী করিয়া অন্তযুকুল লইয়া থাকে। আর এই সকল অন্তমুক্ল 
হইতে এক একটা ফল প্রকাশিত করিয়া, তাহারা বৃদ্ধি পক্ষে ক্ষান্ত হয়। 

যে সকল উদ্থিজ্জ বহু অন্তমুকুল লইয়! স্বীয় কাণ্ডের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া, 
চতুষ্পার্থস্থ শাখা-প্রশাখাদিকে সঙ্গে করিয়া, নিজে বাড়িতে পারে, তাহাকেই 
“তরু” বল! যায়) এবং যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিতে 

ম! পারিয়া, চতুষ্পার্খ্স্থ শাখাপ্রশাখাদি লইয়া, উর্ধে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না, 
কিংবা যে সকল উদ্ভিদ কাষ্ঠময়, কিন্ত আকারে ক্ষুদ্র, তাহাদিগকেই “গুল্ম” কহে। 

কালিকাসিন্দা, জবা, আশসেওড় প্রভৃতি অধিকাংশ কাঠ ও পুষ্পবৃক্ষ সকল গুলের 
উদাহরণস্থল। 

অপিচ পূর্বে যে স্কীত কাণ্ডের বিষয় বল! হইয়াছে, সেই স্ফীতকাও-নিহিত 
বৃক্ষ সকল প্রায় নিস্তেজ বান কাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর নিস্তেজ কাণ্ড 
ঈাড়াইতে ন! পারিয়া, ভূমিতলে শয়ন করে ? এজন্য তাহাদিগকে ভূমিষ্ঠ কাও বলা 
হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ কাণ্ডের মাঝে মাঝে আস্থানিক শিকড় নির্গত হইলে, 

' তাহাকে লতানিয়! কাণ্ড বলা ষায়। লতানিয়া কাণ্ড কিন্তু ছই প্রকার-_উর্ধগ” 

এবং “পরিবেষ্টক'। যে সকল লতা অপর বৃক্ষকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, 
তাহাদিগকে পরিবেষ্টিকা লতা কহে, যেমন গুলঞ্চ। যাহারা কোন একটা আশ্রয় 
পাইলে, তাহা ধরিয়া উঠিতে পারে ও যাহাদের আস্থানিক শিকড় হয় না, 
তাহাদিগকে উদ্ধগ! লতা! বল! ষায়। যুঁইফুল, গোলাপ ফুল প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষকে 
উদ্ধগলতা! বল! হইয়া থাকে । লতার শাখ! হইলে, তাহাকে ধাবমান শাখা কহে । 

-  দেবদারুজাতীয় উদ্ভিদের পত্রমুকুল কখন কখন এককালে বহুসংখ্যক বহির্গত 

হইবার পরে, তাহাদের কক্ষ হইতে এককালে বহ শাখা বহির্গত হয় বলিয়া, সেই 
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সফল শাখাকে “গুচ্ছ” শাখা কহে। কোন কোন বুক্ষের পর্রমুকুল শাখারপ 

ধারণ করিতে গিয়া, শেষে অক্ষম হয়) কিন্তু উক্তরূপ মুকুল বৃক্ষকাঁণ্ডে সুচ্যগ্র- 

ভাগের ন্যায় দেহ পাইয়া, বিরাজিত থাকে । তজ্জন্য উহাকে “নুচ্যগ্র শাখা বল! 
যাইতে পারে। বেলের কীটা হুচ্যগ্র শাখার উদাহরণ ।' 

যাহা হউক,» ৯ আমলকীপ্রভৃতি বৃক্ষের কাণ্ডে পত্র-ুকুল না হইয়া, মূলে 
পত্রমুকুল হয়া থাকে এবং প্থর কুচি বা! হিমসাগর প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতার 

ধারের নিকট হইতে পত্রমুকুল বহির্গত হয়। কিস্তু উক্ত সকল নানাপ্রকার পত্র- 

মুকুলকে আস্থানিক বা অতিরির্ী পত্রমুকুল বুল! যাইতে পারে । 

'অগ্ভ বাহ্ কাণ্ডের কথ! বলা হইল; পরে কাণ্ডকোষের কথা বল৷ যাইবে । 

শ্বরূপচজ্দ্র কুগ্ড। 

জেলা ফরিদপুরের অন্তর্ঠত নীলবীগ্রামে রামমোহন কুঙু নামক জনৈক নি 

তেলি বাঁ করিতেন। কালীশচন্ত্র, স্বরূপচন্দ্র, হরচন্দ্র ও রাজচন্ত্র নামে তাহার 

চারিটী পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ কালী কু যৌবনের প্রারস্তেই মানবলীল! সন্বরণ 
করেন। ন্ুতরাং মধ্যমপুক্র স্বরূপচন্দের হস্তেই সাংসারিক ভার নিপতিত হয়। 

স্বরূপচন্দ্র পান-মুপারীর শাওয়াল” (১) ক্রিয়। কণ্টে হছে সংসার চালাইতে 
লাগিলেন। গ্ররূপ সামান্য গীঁওয়াল করিতে করিতে তাহার হাতে কয়েকটা 

টাকা! সংগৃহীত হইলে পর, পাঁন-সুপারীর গাঁওয়াল পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
(তলের গীঁওয়াল আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম কলু বাড়ী হইতে কিছু তৈল 
নগদ খরিদ করিয়া! লইয়া! যাইতেন। কিন্তু লোককে ধারে জিনিস না দিলে 
গাঁওয়াল চলে না); কেন না গৃহস্থের হাতে সকল সময় পয়সা! থাকে না 

্ুতরাং ধারে বিক্রয় করিতে করিতে তাহার পুজি ফুরাইয়! গেল। তখন 
কলুর দয়ার উপর তীহাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইল। অনেক সাধ্য 
সাধনার পর ভৈরব স্বলু তাহাকে আধ মণ করিয়া! তৈল ধারে দিতে লাগিল ॥ 

বাড়ীর স্ত্রীলোক্ররাঁও অন্যের বাড়ীতে তেতুল কাটিয়া এবং সরিষা কলাই 

প্রভৃতি ছাড়াইয়! দিয়! কিছু কিছু উপার্জন করিতে লাঁগিল। এই উত্বিব 
উপায়ে তাহার দিবপাঁত হইতে লাগিল । 

(৯) অল্প পরিমাণ জিনিস মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে খু বিক্রয় করাকে 
“গাওয়াল' কহে। 



৫৩ মহাজনবন্ধু । [ ২য় খণ্ড ৭ম সংখ্যা। 

.- লোকে স্বীয় উন্নতি সাধনের জন্য অনেক প্রকার করনা করিয়া থাকে; 
ক্িস্ত কোন্ পথ অবলম্বন করিলে, লক্ষ্মীর আবির্ভাব হুইবে, তাহা প্রথমে কেহই 
ঠিক. করিতে পারে-না। নানারূপ কল্পনা জল্ননার পর স্বরূপচন্্র ক্লিকাত। 
যাইতে মনস্থ ক্বরিলেন। পুর্বে উপ্টািঙ্ষিতে টাকীর যুন্বীদের একটী আড়ৎ 
ছিল। স্বরূপচন্ত্র সেই আড়তে গেলেন । তাহার জমকার্ চেহারা দেখিয্া, 

_ আড়তের মালিক তাঁহাকে “কয়াল” পদে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থত্র অবলমন 
করিয়াই ভাগ্যদেবী তাহার গৃহে প্রবেশ ফরিলেন। কয়ালীতে স্বরূপচক্ছের 

. বিলক্ষণ উপার্জন হইতে লাগিল।* কিছুকাল পরে স্বরূপচন্দ্র আড়তটা নিজে 

খরিদ্দ করিল লইলেন। ভখন বলরাম কুপ্ু নামক তাহার একজন আত্মীয়কে 

কয়াল নিযুক্ত করিয়া, নিজে আড়দ্দার হইলেন। তাঁছার সছ্যবহার দেখিয়। অনেক 

ব্যাপারী তাহার আড়তে মাপ তুলিভে আরম্ভ ক্বরিল এবং তাহার উপরই 
বিক্রয়ের ভার দিতে লাঁগিল। তিনি আড়দ্দারী ব্যতীত বিক্রয়ের কৌশল 
দ্বারাও কিছু কিছু লাভ করিতে লাগিলেন । * 

বস্ততঃ যাহার কথা ও কার্যে বৈষম/ নাই, ধাহার মনে ধর্মজ্ঞান আছে, 
বিনি গিতব্যয়ী ও সাধুচরিত্র, তিনি দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত কার্য করিলে 
ব্যবসায়ে যে উন্নতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। অধ্যবসায়ই 
উন্নতির মূল) পরস্ত ব্যবসায়-বুদ্ধি বারা অধ্যবসায় পরিচালিত হইলে মণিকাঞ্চন 
যোগ হয়। 

থুলনা-রেল বসিবার পুর্বে পূর্ববঙ্গের লোকে বড় বড় নৌকায় করিয়া 
ক্ষলিকাতাযর় মাল পাঠাইত। এক এক খানা নৌকায় ১০০৭/, ১২০০ 

মণ পর্যন্ত মাল বোঝাই হইত। সেইরূপ নৌকা! আজকাল প্রায় দেখ! যায় 
পা। নৌকার ব্যাপারিগণ মহাজনের নিকট টাকা! লইয়া! মাল খরিদ করিত। 
এই স্থযোগে মহাঁজন ব্যাপারীকে টাকা দিয়া শতকরা ২০২ ২৫২ টাঁকা করিয়া 
লাভ করিত । স্বরূপচন্দ্রের মন এ কারবারের দিকে ধাবিত হইল। তিনি প্র 
মহাজনী কারবারের ছান্য ঘাড়ীত্তে টাকা পাঠাইতে লাঁগিলেন। বাড়ী 
মোকামে শাহাঁর ভ্রাতৃদ্বয় হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র মহাজনী কারবার আরম 

ক্বারিলেন। কিন্ত তাহারা ব্যাপারীদিগকে' টাক্ষা দিয়া কুলাইস্তে না পারিয়া 
তাঙ্গার হরিশ্চন্্র সাহা প্রসৃতির নিকট হইতে হুণ্তী দ্বারা টাকা আনিতে 
লাগিলেন । স্বরূপন্ত্র কলিকাতার আড়ত্ত হইতে গ্রী হুণ্ডীর টাকা পরিশোধ 
করিতে জাগিলেন। শ্রী নকল র্যাপারীও ম্বরূপ কুুর . আড়তেই গাব 



ভাত্র, ১৩০৯। ]' ভম্বরপচজ্ কুগড ১৫৭ 

ভুলিত এবং তাহা দ্বারাই বিক্রয় করাইত। এইরূপে কারবার অত্যন্ত বাড়িয়া 
যাওয়াতে তাহাদের প্রতিবেশী তগবান্, দ্বীপটাদ, নিত্যানন্দ ও কমল কু 
এই চারি জনকে অংশীদার করিলেন। রাজচন্দ্র, ভগবান্ ও নিত্যানন্দ 
কলিকাতা! গেলেন ; হরচন্দ্র, দ্বীপাঁদ ও কমল বাঁড়ীতে রহিলেন। 

এই স্ময় বাণীতে পাঁটের কারবার আরম্ভ হইল।* দেওড়া, মাদারিপুর, 
তাঙ্গা, শিক্য়াইল, বহুরমগঞ্জ, এগোপালগঞ্জ, ফতেপুর প্রভৃতি মোকামে পাট. 
থরিদ করা হইত। মাদারিপুরই কারবারের কেন্তুস্থল হইল। মন্তুর দ্বারা 
পাটের গীঁইট বাদ্ধাইয়া (১) নৌকা বোঝই করিয়া কলিকাতার আড়তে চালান 
দেওয়া! হইত। পাটের কারবারে ভগবানের পুত্র দীননাথ ও দ্বীপঠাদের পু্র 
কাঁলীচরণ প্রধান সহায় ছিল। অন্যান্য কারবার ব্যতীত একমাত্র পাটের ব্যব- 
সায়ে লক্ষাধিক টারু! খাটিতে লাগিল। 

কারবারের এইরূপ প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক 
ক্রিয়৷ কাণ্ড * মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে লাগিল। ৬ ছুর্গোৎসবেই 

বহুতর টাকা খরচ হইত। চারিদিন যাত্রাগান ও ফলাহার হইত 3 বিজয়ার দিন 
অনেক টাকার বাজি পোড়ান হইত। এদিকে জমিদারীও কিছু কিছু খরিদ 
হইতে লাগিল। কিন্তু হুঃখের বিধ্বর়, এইরূপ ক্রীমোন্নতির সময় ১২৮৬ সালে স্বরূপ 
চন্দ্র সহসা নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অনস্তধামে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে 

তাহার বয়স ৫০ বৎসরও পূর্ণ হইয়াছিল না। তাহার সন্তান সন্ততি জন্মে নাই? 
বিধবা পত্তী অন্যাঁপি বর্তমান আছেন। কিন্তু তাহার এইরূপ সরল প্রকৃতি যে, 
ধনী মহাজনের পত্বী হইয়াও স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ফপর্দকও সংগ্রহ করিয়া 
পাখেন নাই। 

শ্বরূপ কুওুষ মৃত্যুর পর সরিকগণ কিছুদিন পধ্যস্ত উক্ত কারবার চালাইর়া- 
ছিলেন। কিন্তু প্রতারণ! ও চৌর্্যকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লক্ষী অন্তর্ধান 

হইলেন । ১০ বৎসর যাইতে না যাইতেই কারবার ফেল হইয়া গেল। দেনার 
দায়ে উপ্টাডিঙ্গির আড়ত বিক্রীত হইয়া গেল। ৮ পার্বতীচরণ রায় আড়ত 

খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ সেই আড়তে কারবার করিতেছেন। 
কিন্ত প্রাচীন লোকে অন্যাপি স্বরূপ কুঙুর আঁড়ত বলিয়া থাকে । ম্বরূপ 
ধর সরিকগণ এখন দোকানদারী করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছেন। 

জীঅন্নধাচরণ বিশ্বাস। 
:. *১) মজুরের! গাই প্রতি ১* আধ আনা করিয়া! পাইত। 



চিনির রাসায়নিক তন্ব। 

(লেখক-_-শ্রযুস্ত ডাক্তার গিরীশচজ্দ্র বাগ্চী।) 

অদ্য যে বিষয় আলোচনা করিব ইচ্ছ! করিয়াছি, তারা অনেকের তৃত্তি- 
জনক হইবে কি না, এই আশঙ্কায় যতদুর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে লিখিতেষ্টি। | 

শর্করাশ্রেণী_ কার্বহাইচ্ডুট অর্থাৎ ক্কার্বাণ বা কয়ল হাইডোজেন বা 
জলজান বাশপ, এবং অক্সিজেন বাঁ অশ্জান বাশ্প,_এই তিন দ্রব্যের সন্মি- 
লনে প্রস্তত হয়। এই শেষোক্ত ছুইটী দ্রব্য বা উপাদান জলে যে ভাবে 

(8০) সম্িলিত- থাকে, এই শ্রেণীতেও তত্রপভাবে সম্মিলিত থাকে। 
কার্ব-হাইডেট শ্রেণী মধ্যে শ্বেতসার বা পালে! এবং চিনিই প্রধান। এখন 
কোন্ পদার্থে মৌলিক বা মূল উপাদানের কি ৰিভিন্নতা আছে, তাহা দেখ! 
কর্তব্য । 

শর্করার রাসায়নিক সংযোগ অনুসারে প্রধানত্তঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 

করা যাউক। প্রথম শ্রেণীতে চিনি এক অণু; দ্বিতীয় শ্রেণীতে চিনি ছুই 

অণু; এবং তৃতীয় শ্রেণীতে চিনির অণুর পরিমাণ বিশৃঙ্খল ভাবে সম্মিলিত থাকে । 
১. প্রথম শ্রেণীর মধ্যে চিনি এক অথুভাবে সম্মিলিত থাকে বলিয়া! ইহাকে 
মনোস্যাকারডাইস্ € 8101,939,001)211095 ) বলে। ইহার রাসায়নিক সঙ্কেত 

5 7 9। মধুশর্কর! এবং আঙ্গুরজাত চিনি এই শ্রেণীভুক্ত । ইহা' জলে 
সহজে দ্রব হয়, দানাদার অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহার আস্বাদ 
মিষ্ট। পরিপাক-প্রণালীভে ডেক্সটেস এবং লবিউলাসে পরিবর্তিত হইয়া 
কাধ্য করে। 

২। দ্বিতীয় ্রেনীতে পর্বরা চুই অণু সম্মিলিত থাকে, পূর্বেই তাহা 
বলিয়াছি, এরই শ্রেণীর নাম ডাইসাকারাইডন্্। ইহার রাসায়নিক সন্কেত 

নিও 7 অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা এই শ্রেণীতে কার্বণ, হাই- 
ডোজেন এবং অক্সিজেন সমন্তই প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বর্তমান থাকে+ 
ইক্ষ-শর্করা, ক্ষীর-শর্করাঁ এবং যব ইত্যাদির উৎসেচন হওয়ার - পর যে শর্করা 
প্রস্তত হয়, তাহা এই ্রেনীভূক্ত। এই শ্রেণীর চিনিও জলে দ্রবনীয়, দ্বানা- 
দার এবং মিষ্াস্বাদ যুক্ত) ইহাঁও পরিপাক-প্রণালীতে. পরিবন্তিত. *এবং 
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মনোস্যাকারাইডে পরিণত হইয়া ইক্ষুচিনি ডেক্সট্ো!স ও লবিউলোস, ক্ষীর- 
শর্করা ডেক্সটেস ও গ্যালাক্টোস এবং মাণ্ট শর্কর! ডেক্সটে সে পরিণত হয় 

৩। তৃতীয় শ্রেণীর চিনির গঠন নানা রকমে হইয়। থাকে | এ জন্য 

এই শ্রেণীকে “পলিস্যাকারাইড.স্৮ বল! হইয়া থাকে। ইহার বাসাক্নিক 

সঙ্কেত টু ০ তব ঘ। শ্বেতসার, তু প্রভৃতি উতভিষ্জ-তন্ত, গঁদ এবং স্তন্ত- 

পাঁয়ী জন্তর যরতে প্রস্তত গ্লাইডোজেন নামক শর্করা এই শ্রেণীর অন্তর্থত। 

ইহাকে জান্তব বা জন্ত হইতৈ প্রাপ্ত শর্করাও বলা চলে। এই শ্রেনীর 
চিনি শীতল জলে দ্রব হয় না, দানাদাধও হয় না, এবং ইহার কোন 
মিষ্টান্বাদও নাই। ইহা পরিপাক-প্রক্রিয়ার প্রথমে ডাইস্যাকারাইড, পরে 
মালটেস স্যাকারাইভ এবং পরিশেষে ডেক্স্টেসে পরিণত হয় । 

এই সকল বিবরণ হইতে আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুই যে, 
পরিপাক-প্রণালীতে যে কোন জাতীয় চিনির পরিশীম ফল এক। আর 

প্র কথা এই যে, আমরা যে সমস্ত আহার-দ্রবারূপে গ্রহণ ক্রি, তন্মধ্যে 
কোন কোন পদার্থও দেহ মধ্যে পরিবন্তিত হইয়৷ চিনির রূপে কার্য করে 3 
যেমন ম্বেতসার। 

আগামী বারে “বিবিধ দ্রব্যের চিনি”্র প্রবন্ধে এ সকল বিষয় বিশদ 
রূপে বলিবার ইচ্ছা রহিল। 

শর্করা-বিজ্ঞান। 
২ টি ভিজ 

(লেখক--শ্রনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়/-1. &, ঘি. হয. &, ০, 
8170 রন, [বু 4, 5.) 

ঘাদঘশ অধ্যায়---বিলাতী উপায়ে শর্করা প্রস্তত। 
 পুর্ব্ব অধ্যায়ের বর্ণিত উপায়টা এদেশের উচ্চ শ্রেণীর কৃষকগণ অনায়াসে 

অবলম্বন করিতে পারে। বস্ততঃ ইহা দ্বারা দেশীয় নিয়মের অতি সামান্ত ব্যতিক্রমই 
ঘটিবে। এনিয়ম কৃষক্দিগকে শিখাইবার জন্য অধিক বেগ পাইতে হইবে না 
বিলাতী নিয়ম বর্ণনা করায় বিশেষ লাভ নাই, কেন না লক্ষ টাকা মূলধন ব্যতীত 
বিলাতী নিয়মে চিনি প্রস্ততের বন্দোবস্ত হইতে পারে না। স্্রীম এজিন ও হুরি- 
জণ্টাল্রোলার দ্বারা কৃ মাড়াইবার কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। জাকের 

বি, 



5৬৪ মহাজনবন্ধু। | ২য় খণ্ড, দম সংখ্য17 

মধ্যে সাধারণতঃ শতকরা! ৯* ভাগ রস থাকে। এই ৯* ভাগের ৮১৮২ ভাগ 
কলের দ্বার! বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 

| দুই রোলার বেহিয়া মিল । 
ছুই রোলার বেহিয়া! মিল দ্বারা কেবল ৫৮ ভাঁগ স্বাত্র রস বাহির হয় ; তিন 

রোলার বেহিয়! মিল দ্বারা ৬২৬৫ ভাগ রস বাহির হইয়া আইসে। ঠ্রী্ হরি- 

জণ্টাল রোলার দ্বারা ৭০৭২ ভাগ রস বাহির হয়। 'আকৃগুলি টিরিয়া লইলে ৭৫ 
ভাগ রস বাহির হয়। আকৃ চিরিবার কলও (€ 518:5005:) আছে । আবার 

আকের ছাল ছাড়াইয়! মাড়াই করিতে পারিলে ১*০/ মণ ইচ্ুদণ্ড হইতে ৮০1৮২ 
মণ পর্যন্ত রস বাহির করিয়৷ লওয়া, যাইতে পারে। ফর্স্ ডিকার্টকেটর [20703 
9089:2911৩ 105০0110860: ও হরিজণ্টাল্ মিল্ ব্যবহার দ্বারা ইঞ্ষুদণ্ড হইতে যে 

পরিমাণ রস বাহির হইয়! আইসে, এরূপ আর অন্ত কোন উপায় দ্বারা হয় ন!। 
বড় বড় আবাদে এই ফল ব্যবহার চলিতে পারে । দরিদ্রদিগের পক্ষে এই কলের 
ব্যবহার অসম্ভব। 

বিলার্তী উপায়ে এক্ষণে এক কালীন ইক্ষুর রস হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। তবে গুড় হইতে চিনি প্রস্তত করাই সাধারণ নিয়ম। এই উপায়ের 
বিশেষগ্ব ত্যাকুয়াম্ প্যানের মধ্যে ১৬*" ভিগ্রি মাত্র উত্তাপে রস জাল দেওয়া । 
গরম জলের সহিত গুড় মিশাইয়া হাড়ের কয়লার ফিপ্টার মধ্য দিয়া এই গুড়ের 
অল ( অথব! ক্লারিফাই ধরা ইক্ষুর রস ) পরিফার করিয়া লইয়া, পরে গ্যাকুয়াম্ 

. প্যানে ( অর্থাৎ বন্ধ বাযু-বিমুক্ত কটাহের মধ্যে ) রস ১৬০ ডিগ্রি (ফারেন) উদ্তাপে 

সিদ্ধ করিয়া! চিনি প্রস্তুত কর! সাহেবদের চিনির কারখানার নিয়ম। গুড় হইতে 
মাৎ বাহির করিয়! দিবার জন্য এবং শেষ প্রস্তুত চিনি হইতে গোল্ডন্ সিরাপ 

(0০150-35আ5 ) বাহির করিয়া! দিবার জন্য সেন্টিফিউগাল্ মিলের ব্যবহার 

প্রচলিত আছে। যাহা হউক, বিলাতী কলের বর্ণনা! এই প্রবন্ধের উদ্দোশ্ত নহে » 
কেন না এদেশের লোকের দ্বারা বিলাতী নিগন্মে যে চিনি প্রস্তত কাধ্য সাধিত 
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হইবে, এরূপ লম্তাবন! নিতাস্ত কম। সাহেবের! কাণীপুর ফ্যাক্টারি, রোজা- 
ফ্যাক্টারি, সাজিহানপুর ফ্যাক্টারি, কানপুক্স ফ্যাক্টারি প্রভৃতি কারখানায় বিলাতী 
নিয়মে চিনি প্রস্ততি অনেকদিন ধরিয়াই, করিয়া! আদিতেছেন। তাহারা বদি এ 
দেশের কৃষকদের নিকট সারবান -গুড় অথবা মাৎ বাদ দেওয়া গুড় অধিক পরিমাণে 
কিনিতে পান, ভাঙা হইলে তাহাদের যবুদ্ীপ প্রভৃতি বাহিজ্পর স্থান হইতে এইরূপ. 
সার গুড়েরঠমামদানী করিতে হস্ত না, এবং এদেশের কোটি কোটি মুদ্র। বিলাতী . 

চিনির আমদানীতেও ব্যয়িত হয় না, গুড় বা চিনি ও মাৎ প্রস্ততি করিয়া যঞ্জি 

কেহ লাভবান হয়েন, তবে তাঁহাকে আর ভাবিতে হইবে না। আর পাঁচজন 
এই নিয়মে কার্য করিলেই তাহার লাভের অংশ কমিয়া যাইবে । বৎসরে ননকল্পে 
৫» লক্ষ মণ চিনি ও ৭ বা ৮ লক্ষ মণ মাৎ মরিশস্ প্রভৃতি দেশ হইতে ভাসতে 

আমদানী হয়। কোথায় চিনি বা মাৎ বিক্রয় হইবে, তজ্জন্যও ভাবিতে হইবে না । 
চিনির ও মাতের বাজার অত্যন্ত প্রশস্ত । সহত্রাধিক ভারতবর্ষীয্ন যুবক এই কার্যে 
অনায়াসেই অবতীর্ণ হইতে পারেন। প্রতিযোগিতার আশঙ্কা নিতান্ত কম। 
শিক্ষিত লোকদিগের ছারা ভাগ উপায়ে ইক্ষুর চাষ ও গুড় প্রস্তুতি হইলে অধিক 
পরিমাণে সারবান গুড় জন্মিবে। ইহাতে সাহেবদের চিনির কারখানারও উন্নতি 
হুইবে, এবং তীহাদের সাহায্যেও আমাদের দেশের একটা শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ের উন্নতি 
সাধিত হুইবে। সামান্য বেতনের চাকরীর জন্য বাঁহারা এক্ষণে লালায়িত, 
তাহাদের কর্তব্য, চাষিদের সাহাম্যে এই ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়া নিজেদের শ্বাধীন 
জীবিকার উপান্ন করা। স্বাধীন চিস্তা, যত্ব ও পরিশ্রম আবশ্তঠক। কেরাণীগিরি 

করিতে "আয়াস” আছে, মাথা ঘামান নাই ? কিন্ত লাঞ্ছনা আছে, লাভ নাই। 

পাথুরে কলা। 
তির) চু?) িরিতর 

*শিবপুর কালেঞ্জ পত্রিকায়” পাথুরে কল! সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইতি". 
পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধটী আমরা ক্রমশঃ এই পত্রে উদ্ধৃত 
করিয়া দিব। এ সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেক উৎকষ্টগ্রস্থাদি আছে। প্রথমতঃ 
সেই সকল গ্রন্থের সার সঙ্কলন সংক্ষিপ্ত ভাবে-_কাঁজের ফণাগুলি অতি হুদাররূপে 

এপ্প্রবন্ধে লিখিত হুইয়াছে। সেফ্টিল্যাম্প ইত্যাদি করলাখনি সমব্ধীয় ত্রব্যগুলির, 
আবিফারক. মহোদয়বর্গের পরিচয় এবং সেই. সকল ভ্রব্যের যথাযথ - ব্যবহার 

২১ মি 



ইত্যাদির কথা “এ প্রবন্ধে না লিখিয়-_-প্রবন্ধ ভারী না করিয়!, বাস্তবিক প্রবন্ধের 
চুনদরত্ব অতি স্ুনিপুণ শিল্পীর শিল্প-কৌশল দেখান মত;--লিখিত হইয়াছে 
এজন্য লেখক মহোদয়কে আমরা শত, ধন্যবাদ দিতেছি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের 
দেশীয় “কয়লার খনি*র সন্বাধিকারীর মধ্যে ২৯ জন মহাত্মা রূপা করিয়া এ 

সন্ধে “মহাজনবগ্ন”ন্ে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ইহাতে « মহ্ীজনবনধ সামান্য 
: ক্ষুদ্রাকার, পাতল! কাগজে মুদ্রিত, একখানা নগ্ঠ্যু মাসিক পত্র হইন্েও নিশ্চিতই 

ক্লতার্থ হইতেছে । এ সময় তাহাদের কর্ম, বিষয়ের সহিত পুস্তকের লিখিত 
বিষয়ের সামঞ্জন্ত-বিধান এবং উভয়ের জ্ঞাতব্য সীধারণে ভাল করিয়া হৃদয়ঙম 
করিবার যোগ প্রদ্ধান করা । এই উদ্দেশে এ ঝম্বদ্ধে এখন যেখানে যাহ। 

পাইব, তাহাই সাধ্ধারণকে দেখাইয়া সাধারণের ষম্পত্তি করিব। যাহা হউক, 
এখন প্রবন্ধের কথা অবতারণা করিতেছি । ও 

_*আজ কাল বাঙ্গালা দেশে ঘরে ঘরে পাথুরে কয়লার ব্যবহার হইয়াছে, কিন্ত 
পাথুরে কল! কোথায়, কি অবস্থায় পাওয়া! যায় এবং কি প্রকারে, ইহার উৎপত্তি 
হইল, তাহ! সাধারণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই বোধ হয় অবগত আছেন। 
রুয়ল! খনিতে পাওয়া যায়, ইহা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কিন্ত 
কয়লার খনি কি প্রকার? কেহ যদি কল্পনা করিতে পারেন যে, আমরা যেখানে 

বসিয়া আছি, এই প্রকার এক ক্রোশ, ছুই ক্রোশ, এমন কি দশ পনের ক্রোশ লক্বা 
ও চওড়া জমীতে ছুই হাত হইতে পঞ্চাশ ষাট হাত পথ্যস্ত উক্ত করল! স্ত,পাকারে 
থাকে এবং তাহার উপরে এক হাত হইতে পাঁচ, ছয় হাজার হাত পথ্যস্ত পাথর 
জমি]! যায় এবং এই প্রস্তর ভেদ করিয়া! ইদাারা কিম্বা স্থুরঙ্গ কাটিয়।৷ সেই 
বিস্তীর্ণ করল রাশির মধ্য হইতে যদি কয়ল! কাটিয়া বাহির কর! হয়, তাহ! হইলে 
করলার খনির অনেকট! ধারণ! হইতে পারে। 

এত কয়লা কোথা হইতে আসিল এবং কি করিনা বা ইহা পরারারুত হইল, 
এ প্রশ্ন সকলেরই মনে উর্দিত হইতে পারে। কেহ হয়ত বলিবেন, ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছা, তাহার অনস্ত কৃষ্টি-মহিমা কে বুঝিতে পারে? আবার কেহ বলিতে পারেন, 
ঈশ্বর বধিলেন-_পৃথিতী হউক”--'আলোক হউক+--কয়লা হউক” এবং তৎ- 
ক্ষগাৎ পৃথিবী ও আলোকের স্তর সভায় কর়লারও সৃষ্টি হইল। কিন্তু কার্য কারণ 
অনুসক্ধিৎদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভ্রান্তিমূলক বিদ্যার ভান ন! করিয়া! ব! ঈশ্বরের 
দোহাই মা দিয়া এ বিষয় তর তন্ন করিয়া দেখিয়া গুনিয়া স্থির করিয়াছেন বে, 

. স্বরল! ঝ তহুপরি প্রস্তর রাশি লীলাময়ের লীলায় এক দিনেই সৃষ্ট হয়.নাই। 



ভাজ, ১৩৭৯1] . পারে করলা ১৬৬ 

অতি প্রাচীন কালে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে, জপ জিজার 

জীবাদি অধিকাংশই পৃথিবীতে জন্মে নাই, সেই" সময়ে বৃক্ষ লতাদি হইতে পাথুরে 
কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে; এবং বহুক্ষু বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত নানা উত্তিজ্জাধির 
সমগ্র হইতে কয়লার স্তুপ জন্মিয়াছে। 

এই সম্টি-পককলের উৎপত্তি সধ ব্রিবিধ মত প্রচলিত,আছে। কেহ বলেন, 
অতি পুরাকাঁলে পৃথিবীর স্থানে স্থটন বিশ্তীণ জলাভূমি ছিল । আমাদের দেশের 

সুন্দর বনের ন্যায় জঙ্গল কিংবা বড় বড় বিল দেখিলে ইহার কতকটা' ধারণা! হইতে 
পারে। এই সকল স্থানে ক্রমাগত বহুবৎসরপ্ধরিয়া শেওলা! ও- বৃক্ষাদি জন্মিয়্াছে 

ও মরিয়াছে ; এই প্রকারে বিস্তীর্ণ মৃত-উত্তিজ্জের স্তপ হইতে কয়লার জন্ম 
হইয়াছে। তাহার পর ভূমিকম্প বা অন্ত কোন ঘটনা বশতঃ সে সকল স্থান 
বসির! গিয়! জলে ডুবিয়! যায় এবং সেই বৃক্ষ লতাদির স্ত,পের উপর বালি মাটা 
কিংবা বালি পড়িয়া তাহাদিগকে আবৃত করিয়াছে । আবার অন্য মভাবলম্ধী 
পণ্ডিতগণ বলেন; যে, যে স্থানে বৃক্ষাদি জন্মিয়াছিল, সেই স্থানেই যে কয়লার 
উৎপত্তি হইক্সাছে, তাহার কোনও বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাহাদের মতে 
নিকটব্্থী কোনও স্থানে জঙ্গল ছিল এবং সেই জঙ্গল বর্ধাকালের বন্যা বা অন্য 
কোনও ঘটনা বশতঃ জলপ্লীবিত হয় এবং সেই জল প্লাবন ছারা বৃক্ষলতাি উৎ- 
পাঁটিত হইয়া কোন হুদ বা জলাশয়ে বাহিত হয় এবং দেই জলাশয়ে ক্রমাগত 
জমিয়৷ জমিয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে । কালক্রমে সেই জঙ্গল ন হইয়! যাইলে 
গর, সেই জলাশয়ে আর বৃক্ষা্দি না আসিয়া! মাটার পলি আসিয়া জমিতে থাকে! 
কালের অনস্ত শাসনে আবার নূতন জঙ্গলের স্ষ্ট্ি হয়। হয়ত আবার এই নূতন 
জঙ্গল পূর্ববোস্ত কোনও নিয়মের বশবর্তী হইয়া বাহিত হইয়া ইতিপূর্বে উৎপন্ন 
সেই বালি মাঁটার স্তরের উপর আসিয়া জমিতে থাকে । এই প্রকার স্তরে স্তরে 
ক্রমাগত অনস্ত কাল ধরিয়া! জমিয়৷ অমিয়। বৃক্ষাির স্তর কল্পলার স্তরে এবং মাটীর 
স্তর পাথরের স্তরে পরিণত হইয়াছে। 
বিশিষ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, ক্রলার উৎপত্তি উভয় কারণেই 
হইতে পারে। কারণ, দ্বিতীয় মতানুসারে কয়লা বদি ঘালমোত ছার! আনীক্ত 

গ্রক্কৃত পক্ষে অনেক জায়গার কয়লায় তাহ পাওয়াও যায়।- আঙ্গাদের দেশের 
অধিকাংশ: করলারই জন্ম এই প্রকারে হইয়াছে এবং এইজন্া জাধাদের দেশের 
বর়লা পোড়াইলে ছাইয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক হয় । . 



৯৯৪ মহাজনবন্ধু 1. [ ২য় খণ্ড, ৭য সংখ্যা1 

. “আরও দ্বিতীর়মতের_ পৃষ্ঠপোষক কারণ: এই যে, ভূমিখণ্ডের যে স্তরে কয়ল। 
পাওয়া যায, সে স্তর বাটার আর্কারের স্তায় (8838) 9195) ৷ কারণ যে কয়লা" 
স্তরের বিন্যাস জলাশয়াভ্যন্তরস্থিত মৃত্তিকার উপর নিহিত হইয়াছে, তাহার 
আকুতি এইরূপ ন! হইয়া অন্য কি প্রকারের হইতে পারে ? ঝারিয়৷ এবং গিরিডির 
করলার খনির কৃথ। ,অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন? এবং «এই সকল কয়লার 
স্তরের আক্কৃতি এইরূপ বাটার আকারের ন্যায়। পরস্ত বড়িযর্জ অধিকাংশ” 
করলার স্তর যাহা সাধারণের সম্মুখে প্রকৃত কয়লার স্তর বলিয়া! কথিত হয়, তাহা! 
তি পাঁতল! পাতলা কয়ল! ও বেলে.মাটার স্তরের সমষ্টি মাত্র। এইরূপ অনেক 

কয়লায় প্রকৃত কয়লার স্তর অপেক্ষা মেটে পাথরের (51205 19501) স্তর 

অত্যধিক। ক্য়লা..বুক্ষলতাদি হইতে যে জন্মিয়াছে, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, 
কয়লার উপর অথব! নিমস্থিত প্রস্তর স্তরের, এমন কি কয়লার মধ্যেও বৃক্ষের ডাল 
পাতার চিহ্ন যথেষ্ট পাওয়া যায়। অবশ্ত এত বৎসল্পের পাতা এখন পাওয়া যায় 
না, কিন্তু পাতা যখন মাটা চাপা পড়িয়াছিল, তঞ্চন পাতার উপর এবং নিয়স্থ 

মাঁটীতে পাতার এবং তাহার শিরাগুলির চিহ্ন সেই মা্টীতে অঙ্কিত হইয়াছিল। সেই 
সকল পাতার আকার ও চিহ্ন অতি পরিস্ফূট ভাবে অঙ্কিত হয় এবং তাহা হইতে 
সেই বৃক্ষটাও কোন্ জাতীয় বৃক্ষ ছিল, তাহাও নিরূপণ করা যায়। ইহ! সত্বেও 
ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকারের যত্বে পালিত বিজ্ঞানমন্দিরে “একখণ্ড কাঠ্ঠের 
একদিকে পাথুরে কয়লা» অপরদিকে যে কাষ্ঠ সেই কাই আছে" ইহা 
সংগৃহীত হইয়া সযত্বে লোককে দেখান হয়, আমরা সচক্ষে দেখিয়াছি । মঃ বঃ সঃ। 

লীতগ্রধান দেশে এখনও অনেক বিল আছে, যেখানে লতা! গুলাদি হইতে 
এখনও একপ্রকার কল জন্মিতেছে। ইংরাজিতে ইহাকে পিট (৩৪) বলে। 
এই সমস্ত.বিলের নিয়স্থ মৃত উত্ভিদগুলি দেখিতে কয়লার মত, কিন্ত কিছু নরম। 
ইহা দেখিলে অতি হুন্দর ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা যদি মনুষ্য ব্যবহার 
নিমিত্ত ভূগর্ড হইতে উত্তোলিত ন! হইত, তাহা হইলে কালক্রমে এগুলিও কঠিন 
ফয়লাম্ব পরিণত হইত। এ প্রকার মৃত উদ্ভিদের স্তর (768৫ 19561 ) আযাদের 

বাঙ্গালা যশোহর এবং চব্বিশ পরগণ! প্রতৃতি জেলায় ২৯২৫ হাঁত মাটীর নীচে 

খুড়িলে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়! যায় ।' তবে ইহ! অতি অল্ন দিনের বলিয়! 
'ইহার-বর্গ কট! এবং ইহ! ' কয়ল! অপেক্ষা অনেক নরম 3 কিন্তু গুকাইয়! আগুনে 
দিলে রুঙগর জলে । কোনও কার্য দেখিলেই বখন' আমর! কারণ অনুভব করি, 

সুজ, দেখিলেই যখন বহি আছে আমরা স্থির করি, এবং পৃথিবীর কাধ্য.কলাপ-বখন 
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সমভাবে চলিয়া আসিতেছে, এ বিষয়ের আপত্তির তখন কোনও কারণই হইতে 
পারে না, আরও আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, পৃথিবীর অনেক স্থানে এখনও 

কয়ল! কিংব! তাহার ন্যায় কোনও বন্ত বৃক্ষলতাদির সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হইতেছে 
এবং প্রাচীন কালের ক্য়লায় বৃক্ষ লতাদির চিহু সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, 
তখন. কে অস্বীকাঞ্স করিতে পারে যে, কয়লা বৃক্ষ-লত| ভিন্ধ অন্য কোনও পদার্থ 
হইতে অনিষছে? 

(ক্রমশঃ) 

ডাকের কথা। 
কস (টি (উজ 

(সন ১৩০৮ সালে পৌষ সংখ্যার পর |) 
বিলাতে মণিঅর্ডারের টাকা কিংবা সামান্ত চিঠি বিলম্বে আদিলে, তজ্জন্য 

তথাকার পোষ্টাফিস সংক্রান্ত কর্মচারীদিগের মধ্যে যাহার আলস্যে ইহা! হয়, 
তাহাকে, কৈফিয়ৎ দিতে হয়, ঘটনাক্রমে জরিমার্নাও দিতে হয়। বর্তমানে এ নিয়ম 
লগ্ন-বানীর অনেকের মনঃপৃত নহে- তুলিয়া! দিতে চাহেন। এখানেও এ নিয়ম 
আছে! কেবল ম্ণি-অর্ডার বলিয়া নহে; কলিকাতায় প্রত্যেক পত্রথানিতে 
তারিখের সিলমোহর ত আছে, উহ! সত্বেও প্রত্যেক ঘণ্টায় সিলমোহ্র দিয়! প্রতি 

ঘণ্টায় ঘণ্টায় পত্র বিলি করিতে হয়। এরূপ ব্যবস্থা সহরে দেখিতে পাই, কিন্ত 
মফঃস্বলে কি হয়, তাহা জানি না। সাঁমান্ত চিঠি বিলির দোঁষ কিংবা মণি-অর্ডার 
বিলির দোষ ইংরাজদিগের নিকট ধর্তব্য। এদেশ-বাসীরা এজন্ত প্রায় আপত্তি 
করেন না। 

বিলাতে টেলিগ্রাফের ঠিকানাটীরও কথার হিসাবে মূল্য দিতে হয়। ইহাও 
বণ্ডনবাসীর অনেকের অসহা। অষ্ট্রেলিয়! প্রভৃতি রাজ্যে এ প্রথা নাই, ভারতেও 
ইহা নাই। এসনন্ধে আর একটি প্রতিবাদে অধিকাংশ লগ্নবাসীরা বলেন, 
“রাজিতে অর্থসূল্যে .টেলিগ্রাফ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা! উচিত |” আমাদের এখানে 
*“ভিফার্ড* সংবাদ রাত্রিতেই প্রায় পাঠান হয়, এবং অর্ধ মূল্যে বহুন'হয়। কিন্ত 
উহা! দিনে দিনে দাখিল করিতে হয়। টিটি বর রিড 

ধার আমাদেরও পঘনীয়। 



১ মহাক্ষনবন্ধু।. এ 2 গম সংখ্যার 

 লাইন্টিস্থ সে্ুরি বলেন, পররিটশ চারলেন ব্রন্নগজাল 
উচিত। সকল রাজ্যের জন্য একই ষ্র্যাম্প করিতে পারিলে খুব ভালই: হয়। 
অন্ততঃ নিজের রাজ্যের সকল অংশে ত. এক ষ্ট্যাম্প চলান উচিত।”* কথা খুব 
ভাল, কিন্তু শ্বরাজ্যের ভিন্ন তিন স্থানের টাকাতেই যখন তফাৎ রাখ হইতেছে, 
তখন স্ট্যাম্প সন্বন্ধে উহা, কি কর! হইবে ?, | ও 

পোষ্টাফিস সম্বন্ধে লগ্ডনবাসীদিগের এইিরিপ, অনেকের অনেক সনির 

প্রস্তাব আছে। সে সকল গুলির উল্লেখ অনাবশ্তক । তাহাদের আর একটা 
আপত্তি পোষ্ট কার্ডের উপর। এজন্য বলেন প্অন্তীন্য দেশের ন্যায় পোষ্টকার্ডগুলি 
ভাল এবং বড় হওয়া উচিত।” ইহাতে আমাদের এ প্রার্থনা ছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে্ 

ইহাতে ভারতের অদৃষ্টে উল্টা ব্যবস্থা হইয়াছে । কোথায় বড় চটাল পোষ্টকার্ডের 
কাগজ সহিত এক পয়সায় ক্রয় করিব, তাহা না হইয়া পরিণামে ইহার জন্য 
কাগজের মৃল্যও আমাদের বহন করিতে হইবে, সেইমত পথ দেখান হইয়াছে । 

এজন্ত প্রতিবাদ হইত নিশ্চিত! কিন্ত আমাদের স্মুঃতুর গভর্ণমেণ্ট 

বাহাছর নির্বিক্ষে এদেশবাসীকে বুঝাইয়া৷ দিয়াছেন যে, *পোষ্টকার্ডে বিজ্ঞাপন 
ঘাও, ছবি দাও কিছু বলিব না, কেবল নাম, ঠিকানা এবং শিল মোহরের 
স্থান রাধিও।” পরিণামে পোষ্টকার্ডে ছবি ছাপার বিষয় কতদূর স্থারী হইবে» 
জানি না। বিগত ১৮৯৯ সালের ১ল! এপ্রেল হইতে ভারতীয়ডাকবিভাগে 
অন্যান্য অনেক বিষয়ের পরিবর্তনের মধ্যে এ সন্বক্জেও যাহা পরিবর্তন 
হইয়াছে, তাহ! নিম্নে বিবৃত হইতেছে । 
 ভাকঘরে যে পোষ্টকার্ড কিনিতে পাওয়া যার, ( একফর্দী অথবা উত্তরের 

জন্য জোড়া, ছই প্রকারেরই ), উহার অনুরূপ আকার ও ওজনের পোষ্টিকার্ড 
ঘরে. প্রস্তত করিয়া লইয়াও ব্যবহার করা যাইতে পারিবে, ইহাতে একপয়সা! 
মূল্যের টিকিট মারিয়া দিলেই হইবে। টিকিট ন। দিলেও বেয়ারিং চলিয় যাইবে 
এবং ধাহার নামে পত্রঃ তীহার নিকট হইতে দ্বিগুণ মাগুলের দাবী কর! হইবে। 
& পোষ্ট কার্ডের পিছনে অর্থাৎ যে দিকে ঠিকানা! লিখিতে হয়, সেই. দিকে ইচ্ছা 
করিলে বিজ্ঞাপন, ছবি, পত্র-প্রেরকের নাম, ঠিকানা! ও চিঠি. ডাকে দেওয়ার 
ভারিখ-. এ সকল দেওয়া যাইতে পারিবে ) তবে যাহাকে পত্র দেওয়া! হইতেছে: 
তাহার না ও. ঠিকানা দুস্প্ লিখিতে পারিবার মত এবং পোষ্ট আফিসের' 
সৌহর করিবার মত স্থান "ইহাতে রাখা চাই। এরূপ পোষ্ট কার্ড ভারতের মধ্যেই 

চলিবে। পোষ কার্ডের যে দিকে পত্র লেখ! যায়, সে দিকে আবশ্যক হইলে 
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সিদ ষ্ট্যাম্প লাগান যাইতে পারিবে এবং ঠিকানার দিকে, যাহাকে পত্র লেখা 
যাইতেছে, তাহার নাম ও ঠিকান! স্বতন্ত্র কাগজের টুকরায় লিখিয়াও আঁটিয়া 
দেওয়া যাইতে পারিবে । কিন্তু এ টুকরা ২ ইঞ্চির অনধিক বা এবং গ্রন্থে 
তিনের চার ইঞ্চির অনধিক হওয়া চাই। 

ডাক টিকিট ট্প্বন্ধে এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, ৫১) আধ তোলার অনধিক 
ওজনের চিটতে ছই পয়সা! মাতা দিতে হইবে) (২) আধ তোলার অধিক 
কিন্ত দেড় তোলার অনধিক ওজনের চিঠিতে এক আনা, তাহার উপর প্রতি দেড় 
তোলা! বা তাহার ভগ্রাংশের জন্য এক আনা ; (৩) ঘরে প্রকৃত এক ফর্দের 

পোষ্ট কার্ডে এক পয়সার টিকিট এবং জোড়া পোষ্ট কার্ড হইলে ছুই পয়সার 

টিকিট দিতে হইবে; (৪) পুস্তক অথব৷ নমুনার প্যাকেট প্রতি দশ তোলা বা 
তাহার ভগ্নাংশের জন্য আধ আন! ; (৫) সংবাদ পত্র চারি তোলার অনধিক এক 

পয়সা, চারি তোলার অধিক কিন্ত কুড়ি তোলার অনধিক আধ আনা, তদুর্থে 
প্রতেক ২০ ন্চোলা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য আধ আনা) (৬) কুড়ি 
তোলার অধিক কিন্তু চল্লিশ তোলার অনধিক চারি আনা, তদূর্ে প্রতি চল্লিশ 
তোল! বা তাহার ভগ্রাংশে ।*) (৭) চিঠী প্যাকেট অথবা ঘরে প্রস্তুত পোষ্টকার্ড 

বেয়ারিং পাঠাইলে উহার প্ররুত মাশুলের দ্বিশুণ, বেয়ারিং না দিয়! কম মাগুল 
দেওয়! হুইলে, ষে পরিমাণ কম, কেবল তাহারই দ্বিগুণ এবং রেজেষ্টরী করা 
বেয়ারিং প্যাকেট স্থলে প্রর্কত মাশুল এবং রেজেষ্টারী ফি, নিনজাগির পা 

তাহার নিকট দাবী কর! হইবে। | 
০ 

সহজ শিল্প । 
০ ০: 

(পোক। ঢুলের কলপ প্রস্তত।) 
১। আধ ছটাক জলে, ৫ ঝুঁচ ওজনের পাইরোগালিক এসিড গুলিবে, তাহা 

হইলে, পাক! চুলের কলপ হইবে। 
২। মাখন, চর্ধ্ব বা ঘ্বতের সহিত নিন লিখিত দ্রব্যগুলি নর লও 

ফ্লপ হয়। ভ্রব্যগুলি যথা,-_কাষ্টক ৫ আনা ওজন, ক্রিম জব ০ 
_ আনা ওজন: এবং লাইক্র এমোনিয়! অর্ধ কাচ্চা। 



৯৬৮. অহাজনবনধ। [হর খিও১৭ম সংখ্যা? 
৩। স্থগর অব জেড ১ভাগ এবং কলিচুণ ২ ভাগ একত্র করিয়! গুড়া 

করিবে, পরে জল মিরিত রিয়া কাদার মত করিরা চলে ব্যবহার কমিবে। 
281 কষ্টিক ১ অংশ, নাইটিক এসিড ২ অংশ, লোহচূর্ণ ২ অংশ, সফেদা 
২ অংশ, চর্ধিব বা মাখন ৩ অংশ । এই কন্স ভ্রব্য একত্র করিয়া ৪ ঘণ্টা রাখিয়া 
পরে ব্যবহার চলিবে । ' 

:€& 1 রৌপ্যচূর্ণ ২।* আনা, লৌহচর্ণ ৪ আন, নাইটি.ক এসিড (অর্থ কাচ্চা, 
বৃষ্টির জল এক কীচ্চা। এই দ্রব্গুলি একত্র করিয়া! অগ্নির তাপে ফুটাইবে ॥ 
লৌহ ও রৌপ্য দ্রব হইয়া যাইলে, আল হইতে “নামাইয়া, ছাকিয়! লইয়া, পরে 
গাঢ়তা অনুসারে পরিষার জল মিশাইয়া ব্যবহার করিবে । 

৬। ছুই ভাগ -কষ্টিক জলে গুলিয়৷ আগ্রে মাথায় দিবে, তাহার পর ১ ভাগ 
হাইডোসলফেট অব এমোনিয়া ১০ ভাগ জলে মিলাইস্ক মাথায় মাথিবে। তৎক্ষণাৎ 
চল ঘোর কাল হইবে। 

: উপরে যে সকল কলপের কথা বলা হুইল, উহা সাবধানে ব্যবহার করিবে। 
ক্রস দিয়! মাথিবে। কলপ মাত্রেই বিষাক্ত পদার্থে নির্মিত হয়। বিশেষতঃ কষ্টিক- 
যুক্ত কলপগুলি ( ছুলীরোগের ওবধ ) চামড়ায় লাগিলে, চামড়া পধ্যস্ত কাল হই 
যাইবে। চুলে কলপ মাখাইয়া,*চুল কাল হইলেই মন্তক বেশ করিয় যুইয়া 
ফেলিবে। নূতন চুল উঠা পধ্যস্ত কলপ স্থায়ী হইবে জানিবে। স্বাস্থ্যরক্ষার 
নিয়ম মতে চুলে কলপ দেওয়া দোষ, ইহা! যেন সকলেই মনে রাথিয়া কার্য করেন। 
চুলের গোড়ায় কৈশিক শিরাক়্ রক্ত চলাচল ভাল ন! হইলে, অথবা উহার বিকৃতি 
ঘটলে চুল সাদ! হইয়া যায়। চুলের কালবর্ণ কেবল রক্তের জন্য । রক্তের 
রবপাস্তর ছথ্চ, চুল, নখ প্রভৃতি। যাহা হউক, পয়স! বেশী খরচ হইবে না, বিষাক্ত 
হইবারও আশঙ্ক! থাকিবে না, অথচ চুল কাল হইবে। 

অন্ন জলে সাজিমাঁটী গুলিয়া, সেই জল চুলে দিয়! চুল ভিজ! থাক অবস্থায় 
উহাতে মিসি লাগাইয়া! দিলেই সব লেঠ৷ মিটিয়। যাইবে। 



২য় খুণ্ড, ৮ম সংখা! ১) আখিন, ১৩০৯ নান! 

কাসাভা আলুর চাষ 
€১) ১: 

(লেখক-_প্রানিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, &১ 14. 2 4০ 0১ 
8৫ ঢা, নি, 48, 3, ) 

ইহার অপর নাম দিমূল আলু। ছুর্তিক্ষের সময় বাহার! পল্লিগ্রাম অঞ্চলে 
যাতায়াত করিয়াছেন, তাহার অনেকেই লক্ষ্য .করিয়া থাকিবেন, সকল ফসল 

সমভাবে নষ্ট হয় নাই এবং কয়েকটী ফসল অনাবৃষ্টি সত্বেও সুন্দর জন্মিয়াছে। 
তাহারা! আরও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, দরিদ্র লোকে ছুতিক্ষের সময় এমন 

সকল সামগ্রী অধিক পরিমাণে আহার করিয়া চাউলের স্থসার করিয়াছে, যে সকল 
সামগ্রী লোকে সচরা্টর আহারের আহ্ুযঙ্গিক মাত্র বলিয়া গণ্য করে। যথা,-_ 
ধান্ঠ, গোঁধুম ও যব এক কালে বা! আংশিকরূপে নষ্ট হইলেও, স্থানে স্থানে অড়হর, 
কলাই, ছোলা, ভুট্রা, কওন, বাঁজরা, জুয়ারি, চীনা, খাম্নালু, স্থৃতনী আলুঃ . 

শকরকন্দ আলু, পটল, সজনা, ডুমুর, ফুটা, খরমুজ, এই সকল উত্তম ভাবে অথবা 
মধ্যম ভাবে জন্মিয়াছে। এই সকল সামগ্রী চাউলের পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে 
লোকে ব্যবহার করিয়া জীব্ন ধারণ করিয়াছে । ১৮৯৭ সালের জুন মাসে আমি 

দেখিয়াছি, অনেক শ্রমজীবী দিবাভাগে ফুটা ও কীকুড় খাইয় ও রাত্রিকালে 
কেবল কিছু ভাত খাইর! জীবন ধারণ করিতেছে। প্র সময়ে ছই আনার 
চাউলের ভাত খাইয়া লোকের পেট ভরে নাই) কিন্তু এক পয়সার ফুটা বাঁ 
পটল খাইয়া পেট ভরিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, ছুঙডিক্ষের সময় ইধ, মাছ প্রভৃতি 
কয়েকটা সামগ্রীর দর বৃদ্ধি হয় নাই। ভাঁত.অপেক্ষ! অধিক পুষ্টিকরঈঈখাঘ্ঘ, যথা__. 
পটল, ডুমুর, কলা ই, দধি, মত্ত প্রভৃতি সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সলভ মৃল্যে বিক্রয় 
হইয়াছে । বস্ততঃ হৃভিক্ষ দ্বারা অনেক লোকের একটা শিক্ষা,হইয়াছে যে, ভাত 
না খাইয়াও জীবন ধারণ করা যায়, এবং চাউল ভিন্ন আরও পীঁচ রকম ফসল, 
যথা --ভুউা। কাওন, দে-ঘান, ভাহুই কলাই, অড়হর, ওল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের 
টাষ ধান্তের চাষ অপেক্ষা গ্রশ্ন লাভনক, এ সকল জঙ্দান, ধন্গতে একটী 



5৭০ | মহাজনবন্ধু । [হস খণ্ড ৮ম সংখ্যা! 

রজ্জু না লাগাইয়া অনেক গুলি রজ্ছু লাগানের সদৃশ। কোন গতিকে একটা 

ফসল লোকসান হইলে, আর পাঁচটার দ্বারা জীবনধারণ হইতে পারে। এই 
সকল ফসল জন্মাইতে ধান্তের সায় এত অধিক জল আবশ্তক করে না। এ 
সকল ফসল স্ব্নকাল স্থায়ী বর্ষা দ্বার! ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 

যে সকল ফসলের ফথ! বলিতেছি, এ নকল জন্মীনের পক্ষে একটা না৷ একটা 
প্রতিবন্ধক আছে। (১) হয়ত ইহাদের ফসলকেম, (২) নয় ত উহার সহজে 

হজম হয় না, (৩) নয় ত উহার! মুখরোচক নহে, (৪) আর নয় ত উহাদের 
“অনেক দিবস ধরিয়৷ রক্ষা করিয়া ব্যবহার করা স্থঠিন। আজ আমি একটা 

ফসলের কথা বলিব, যাহা উক্ত কয়েকটা ফসল অপেক্ষাও সহজে অনাবৃষ্টিতে 

জন্মান যাইতে পারে, যাহ! কি আওতাতে, কি খোলা স্থানে, সকল স্থানেই 
জন্মান যাইতে পারে, যাহা পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাদ্য উৎপাদন করে, যাহা 
সূলাবস্থায় টাক! ব্যবহারও করা যাইতে পারে, অথবা যাহা হইতে ময়দা প্রস্তত 
করিয়৷ অনেক দ্বিবস পধ্যস্ত রাধিয়৷ ব্যবহার করাও যাইতে পান্সে, যাহার ময়দা 

গমের ময়দা অপেক্ষা অধিক দিবস অবিকৃত অবস্থায় রাঁথা যায়, বাহা হইতে বিঘা 

প্রতি যে পরিমাণ নিট শুক খাদ্য দ্রব্য পাওয়া ষায়, এরূপ আর কোন ফসল 

হইতে পাওয়া যায় না, যাহ! বঙ্গদেশের নিম্ন প্রদেশে অতি অল্লায়াসেই অন্মান যায়। 
প্রথমেই কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যে ফসলের বিষয় আমি বলিতে 

চাহিতেছি, সে সকলেরই জানা আছেঃ; উহা হইতে প্ট্যাপিওকা” নামক 
যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহা বাঙ্গালীর মুখে কখনই রুচিবে না, উহার আবাদ 
এদেশে করা বুথা। আমি নিজেও "ট্যাপিওক!” সুখাদ্য বলিয়া গণ্য করি না এবং 

ট্যাপিওক। প্রস্তুতের পক্ষপাতী আমি নহি। “কাসাভা”র মূল সিদ্ধ করিয়! মান্ত্রাজ 

প্রেসিডেন্সীর লোকে খাইয়া থাকে এবং সিদ্ধ করা “কাঁসাভা+ মূল মান্ত্রাজের 
রাজপথে বিক্রীত হইতে আমি দেখিয়াছি । “কাসা মূল সিদ্ধ করিয়া খাইতে 
মন্দ লাগে না) কিন্ত টাটকা মুল কত দিন রাখা যাইতে পারে? আলু কিছু 
দিন রাখিলে খচিয্। যায়, “কাসাভা+ মূল কিছুদিন রাখিলে গুক্কাষ্ঠের স্তায় হইয়া 
যায়। এই শুধকাষ্ঠ হইতে ময়দ] প্রস্তত করিবার কোন উপায় বাহির হয় 
নাই; কিন্তটাটুকা মূল হইতে ময়দা প্রস্তত কর! অতি সহজ, এবং ময়দা? 
অবস্থায় এ সামগ্রী অনেক দিবস রাখা যায় এবং নানাবিধ সুখাদ্য যে এই ময়দা 
হইতে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা, আপনারা আম্বাদ করিয়৷ দেখিবাত্স 

সুবিধ! এখানে পাইবেন। 
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__ ছর্ভিক্ষ নিবারণার্থ “কাসাঁভা+-_গাঁছ জন্মানে একটা বিশেষ সুবিধা আছে। ' 
এই গাছের মূল প্রতি বৎসরে না উঠাইয়! লইলেও চলে । কৃষক আপনার কোন 
ক্ষেত্রের চতুদ্দিকে এই গাছের বেড়া দিয়! রাখিয়া, যে বৎসর তাহার সাধারণ 
অন্যান্ত ফসলে লোক্সান হইবে, সেই বৎসর কাসাভা গাছগুলির মূল উঠাইয়া 
আহারার্থে ব্যবহার করিতে পারে ।* যে বৎসর তাহার ফসল ভাল জগ্মিল, সে 

বতমর সে ইঁ 'কাদাভা” গাছের কোনই পাইট না করে, তাহাতেও কোন ক্ষতি. 

হয় না। ভাল রকমে জমি, প্রস্তত করিয়া একবার গাছ গুলি জন্মাইয়া লইতে 
পাঁরিলে কয়েক মাসের মধ্যেই গাছগুলি রত উচ্চ হইয়| উঠিবে যে, গরু ছাগলে 
উহাদের পাতা লোক্সান করিতে পারিবে না। মুস্তিকার মধ্যে মুলগুলি 
সংখ্যাতে ও আয়তনে ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে । যে বৎসর অন্ান্ত ফসল নষ্ট 
হইবে, সেই বৎসর ভিন্ন অন্ত বৎসরে মূলগুলি না উঠাইলেও চলে। 

তবে, ১০1১২ মাস অন্তর একবার করিয়া মূল গুলি ব্যবহার করিয়! লইয়া, 
ন্নীতিমত বৎসরে একবার করিয়া “কাসাভার' চাঁষ করাতে . লাভ ধিক হয়॥ 

এক বৎসর পরে মূলের মধ্যে ময়দার স্তাঁয় সামগ্রীটার সঞ্চয় ক্রমশঃ হাস 
হইয়া আইসে। মূল বৃদ্ধির অন্ুপাতি প্রথম বৎসরে যেরূপ অধিক হয়, পরে 
সেনূপ অধিক হয় না। কৃষকদের মধ্যে এই ফসলটী প্রচলিত করিতে গেলে 
প্রথমে তাহার্দিগকে বেড়ার গাছ রূপে লাগাইবার পরামর্শ দেওয়াই ভাল, নতুবা 
উহাদের সাধারণ কৃষিকার্ষ্ের পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে উহার! মনংক্ষুগ্ন হইতে 
পারে। ক্ৃষকর্দিগের উপকারার্থে ইহা করিতে গেলে "টে স্কেল দিনে কটক্* 
লইয়া যাঁওয়াই শ্রেয়ঃ। উপকার করিতে গেলেও ধ্বীরভাবে, সহিষ্ণুভাবে, 
উহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। দ্বারিদ্র্য দোষে উহার! স্বভাবতঃই সন্দি- 
হানচিত্ত। ' যদি আপনারা কোন কৃষককে বলেন, “তোর একখানা জমিতে 
এবৎসর ধাঁন বা লাই বা পাট না লাগাইয়! “কাসাভা” লাগাইয়া দেখ” সে 
অমনই সন্দেহ করিবে,_উহা দ্বারা আপনি আপনার স্বকীয় কোন অভিসঞ্ধি 
লাধিত করিয়! লইতে চাহেন। (ক্রমশঃ) | 



পাথুরে কয়ল!। 

(পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
কয়লার উৎপত্তি-ত্ব সম্যক্রূপে ভাবিয়া দেখিলে ইহা সহজেই বোধগম্য 

হইবে যে, এক স্থানে ইদার! কাটিলে হুই, তিন কিংবা ততোধিক ধরলার স্তর 

পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অতি বিস্তীর্ণ ভুমিখগ্ডের এত পরিবর্তন কি 
উপায়ে সাধিত হইতে পারে এবং কি উপায়েই ব৷ তাহার! বালিমাটী ছারা 
আবৃত হইতে পারে, ইহা ধাহারা ভাবেন, তাহার! বঙ্গদেশেই ৪০০ বৎসরের 
মধ্যে কি ভয়ানক পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা যদি ভাবিয়া দেখেন, তাহা! হইলে 
সমস্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। ত্রিবেণীর নিয়স্থ সরক্ষতী নদী আজকাল অতি 
দুদ্রখালে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে ইহা অতি প্রকাণ্ড 
নদী ছিল। এই নদী দিয়া পর্ত,গীজদিগের বড় বড় জাহাজ* ইহার তীরস্থ 
বিখ্যাত সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে আসিত। ভাগীরথীর অবস্থা তখন সম্পূর্ণ 

কানা প্রকারের ছিল, কারণ ইহ! তখন একটী প্রক্ষাও নদী ছিল। বন্ধের 

নদনদীর তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, পদ্মা তখন 
অতি ক্ষুদ্র নদী ছিল এবং ভাগীরথী তখন বঙ্গের প্রধান নদী ছিল। 

বরেন্ভূমি, রঙ্গপুর, দিনাজপুর অঞ্চল আজকাল বিল ও জলাভূমিতে পরি- 

পুর্ণ হইয়া গীড়ার আকর হইয়াছে, কিন্তু তখন ইহার অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
ছিল। সেই সময়ে একটী ভয়ানক ভূমিকম্প হয় ও সেই ভূমিকম্পে সমগ্র 
বরেক্জ্ভূমি বসিয়া যায়, ও গঙ্গার মুখ ফিরিয়া বর্তমান পদ্মার উৎপত্তি হয়) এবং 

ভাগীরঘী ও এই অঞ্চলের সমস্ত নদী ক্রমে মজিয়া গিয়া বর্তমান অবস্থায় পরিণত 
হইয়াছে; স্কৃতরাং বঙ্গও ম্যালেরিয়ার আকর হইয়া দাড়াইয়াছে। ১৮৯৭ সালের্ 
জুন মাসে টিরাপুপ্ত্ির ভয়ানক ভূমিকম্পের থা নিশ্চিতই নৃক্যূল্র স্থৃতিপথে 

 জাগরক আছে। চিরাপুঞ্জি হইতে রুম্পন আরম্ভ হুইয়। সমগ্র আসাম, 
. বঙ্গ ও বিহার অত্যন্ত কীপিয়াছিল। বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাঁকিবেন॥ 
ইহাতে আসামের ভূমির অনেক স্থান রসিয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থান 
উচ্চ ছুইয়াছে। ছই একটা নদীর গর্ভ এই প্রকারে উচ্চ হু্ননায় এবং তাহার 

 পার্বস্থিত জমি পূর্ববৎ নিচু থাকায়, বর্ধাকালে সে সমস্ত জমী এই কনে 
. ঈার হইতে প্রতিবৎসর জলে ভাষিয়! যায়। ও 



আশ্বিন, ১৩০৯।.] পাথুরে কয়লা । ১৭৩ 

এই ব্যাপারের সহিত কুয়লার উৎপত্তির কারণের তুলনা! করিলে সেই 
সাদৃশ্ত অনায়াসে লক্ষিত হইবে। অনেকে "বলিতে পারেন যে, কয়লার উৎপত্তি 
সন্বন্ধে ভাবিতে গেলে যে প্রকার জমি. বসিয়াছিল ধরিতে হয়, তাহার তুলনায় 
আমামে যাহা হইয়াছে, তাহা! অতি সামান্ত। বৈজ্ঞানিক পঙ্ডিতেরা বিশেষ 
অনুসন্ধানে _স্থির* করিয়াছেন যে, ভুমিকম্প আগ্নেয়গিরি আত্যন্তরিক গলিত 
পদার্থের কোনও প্রকার গোলযোগ হইতে উৎপত্তি হয়। আজ কয়েক 

দিবস হইল, আমেরিকার সেপ্টপীরিতে আগ্নেয় গিরির গলিত পদার্থের উদগীরণে 
কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়া! গিয়াছে, তাহা! অকলেই বোধ হয় শুনিয়৷ থাকিবেন। 

বর্তমান কালে আমাদের দেশে যদিও চাক্ষুষ কোনও আগ্নের় গিরির অস্তিত্ব দেখিতে 

পাওয়া যায় না, তথাপি অতি পুরাকালে যে এই প্রকারের আগ্নেয় গিরি অনেক 

ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আশেক গিরি হইতে যে প্রকার গলিত পাথর 

বিক্ষেপিত হয়, বঙ্গে ও ভারতবর্ষে অনেক স্থানেই এ প্রকার পাথর পাওয়া যায়। 

গিরীভি, দেওঘর, রাঁণীগঞ্জ এবং ঝরিয়া অঞ্চলে যাহার! গিক়াছেন, তাহাদেনর 

অনেকেই ডাইকের (7057 ) কুথ! শুনিয়া থাকিবেন। ডাইক্ এই প্রকার 
আগ্রেয় প্রস্তরের একটি বিশেয় সমষ্টি। কয়লার খনি অঞ্চলে এ প্রকার ডাইক্ 
বথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মস্ত ডভাইকের উভয় পার্খস্থ প্রস্তর 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের-_-এই অঞ্চলের সাধারণ বেলে কিংবা মেটে পাথর (98770- 
৪009 ০৫ 91১1৩ ) ও ভারতবর্ষের সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভূমি ভাইক্ অথবা আগ্রেন্স 
পাথরে (70০০০%% 00 ) আবৃত । ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, বস্- 

ধার বক্ষংস্থল স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়| গলিত আগ্েয় প্রস্তর উদগীর্ণ হইয়া সমগ্র 
দাক্ষিণাত্য ভূমি প্লাবিত করিয়াছিল। আজ আমেরিকার সেপ্টগীরির সামান্ 
আগ্নেয়গিরি-ব্যাপারে আটলাশ্টিক মহাসাগর হইতে ইউরোপীয় স্পেন, ফ্রান্দ 
পর্যন্ত কাপিল, আর কিছুদিন পুর্বে চেরাপুজীর সামান্য কম্পনে সমগ্র আসাম, 

বন্ন ও বেহারে হাহাকার পড়িয়! গিয়াছিল, কিন্তু ভাবিয়! দেখুন €দখি, যখন এই 
সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাইকগুলি শাখ৷ প্রশাখা লইয়া পৃথিবীর বক্ষঃ বিদীর্ণ 
করিয়া সজোরে উপরে উখিত হইয়া, এমন কি দিগণ্ধিগন্ত প্লাবিত করিয়াছিল, 

তখন কি ভয়ানক কাণ্ডই হইয়াছিল, কি ভীষণ জগৎবিধ্রংসকারী কম্পনে পৃথিবী 
আলোড়িত করিয়াছিল! কৃত দেশ বসিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হদদে পরিণত 

হইয়াছিল, কতস্থান উৎক্ষিপ্ত হইয়! পর্বতে পরিণত হইয়াছিল, কত নদ 
নদী একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং জমীর আকার পরিবর্তনে কত 



8৭৪ মহাঁজনবন্ধু। ] ২য়.খণ্ ৮ম সংখ্যা । 

ক্ষত নূতন নদী হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে এ প্রকার আগ্রেয় গিরির : 
ব্যাপার প্রায়ই সংঘটিত হইত এবং নূতন নূতন নদী, হৃদ ও পর্বতের স্থানটি ও 
বিনাশ হুইত। ভূত্রত্ববিদ্ পশ্তিতগণ বিশেষ নুসন্ধান করিয়া, ভারতবর্ষ ও 

পৃথিবীর অন্তান্ত স্থানের প্রাচীন কালের ভৌগোলিক অবস্থা কিরূপ ছিল এবং 
তাহা কতবার কত প্রক্ষারে পরিবন্তিত হইয়া! কত অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইয়াছিল 
স্থির করিয়াছেন, ভাহ! কল্পন| করিলে মন যুগপঞ& আনন্দ ও বিল্ময়ে'পরিপূর্ণ হয়। 
এমন কি, তাহার! প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের দেশের হিমালয় পর্বত কয়লা 
ন্মাইবার অনেক পরে ভূকম্পে ও বিলোড়নে সমুখিত হইয়া বর্তমান অবস্থায় 
পরিণত হইয়াছে । এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, 'ভূতত্ব সনবন্বীরন যুগ বা কাল 

বলিলে কেহ যেন ১২১৪ বৎসর বা ছই এক হাজার বৎসর মনে করিবেন না; 

এ বিষয় বুঝিতে গেলে বনু লক্ষ লক্ষ বৎসরের ধারণ! ক্করিতে হইবে। 
আমাদের দেশের পার্বত্য প্রদেশের জনেক স্থানে পাথর ও কাষ্ঠ মিশিয়া 

এরূপ সুন্দর ভাবে সংযোজিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ এক বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। ভূতত্ববিদ পণ্ডিতের! সর্বত্র পর্ধ্যটন করিয়া অনেক স্থানে 
দেখিয়াছেন যে, অতি স্ুবৃহৎ বৃক্ষ ডাল পাল! সমেত বেলে কিংবা মেটে পাথরের 

মধ্যে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। ' এই সমস্ত বৃক্ষের কাষ্ঠ এখনও নষ্ট হইয়া যায় 
নাই। ইহা! দেখিয়া স্থির কর! যায় যে, পূর্বে এখানে নরম মাটি ছিল এবং বৃক্ষারদি 
জন্মিত ; পরে কোন প্রকারে পলিমাটিতে এই সমস্ত বৃক্ষ চাপ! পড়িয়া! যায় এবং 

কালক্রমে সেই মাটি জমিয়া অতি অল্প দিনেই পাথর হইয়াছে; কারণ অধিক 
দ্বিনের হইলে বৃক্ষের কাষ্ঠ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত। খরস্রোতবিহীন সমুদ্র ও 
রড় হ্রদের তীরে এখনও দেখিতে পাঁওয়া যায় যে, মাটি, বালি ও পাঁথরের হুড়িগুলি 
একত্র জমিয়া কঠিন প্রস্তরে পরিণত হইতেছে । আমাদের স্বদ্েশবাসিগণ জিজ্ঞাস 
করিতে পারেন যে, এত্ত পাথর,-_পাহাড় ভাইক পৃথিবীতে আছে, কিন্ত বঙগদেশে 

কি কিছুই নাই? বঙ্গদেশ অতি আধুনিক সময়ে হিমালয়, বিশ্বাচন্ব প্রভৃতি 
পর্বত ও তৎসন্নিকটস্থ ভূখণ্ড হইতে গল্গা, ব্র্দপুত্র ও ইহাদের শাখা প্রশাখা 
ছারা আনীত পলি মাটি হইতে উৎপন্ন এবং এই সমস্ত জমিয়া পাঁথর হুইবার সময় 
বঙ্গের এখনও হয় নাই। কালক্রমে যে তাহাও হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
নাই। এই সমস্ত বিষন্ন উপলব্ধি ও চিন্তা করিয়া আমাদের বঙ্গীয় পাঠকগণ 
বোধ হয়, অনায়াসে বুর্বিতে পারিবেন যে, কোথা হইতে কি প্রকারে পাণরে 
“বয়লা/ঃজন্সিল এবং তাহার উপরে এত পাথর কি করিয়া আমিল। 
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পৃথিবীর উপরিভাগে যে সমস্ত প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, ভৃতত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ 
তাহাদিগকে পাঁচট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর কয়েকটা 

করিয়৷ বিভাগ করিয়াছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ কয়ল! যে সময় জন্মিয়াছিল, 
সেই সময়কে তাহার! প্রথম শ্রেণীর চতুর্থ বিভাগ ভুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাকে 
02700171651055%55 বলেন। আমাদের দেশের এই বিভাগের বিশেষ নাম 
গন্দোয়ানা ধিভাগ ( (00021 95000) ), আমাদের দেশের অতি প্রাচীন 

পলিজ প্রস্তরের নাম তাহার! তালচির (05101511) দিয়াছেন । এই শ্রেণীর প্রন্তর 

প্রথম উড়িষ্যায় তালচির নামক স্থানে দেখিতে পাওয়া ধায় বলিয়া ইহার এই 
প্রকার নামকরণ হইয়াছে । বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন কয়লা এই তালচির 
প্রস্তরের উপরেই পাওয়া যায় । ইহাতে স্পষ্টই বুঝ! যাঁয় যে,তালচির প্রস্তরের উপর 

পলি পড়িবার পরেই কয়লার উৎপত্তি আরম্ভ হয়। ভূতত্ববিদেরা' এই তালচিরের 
পরেই আমাদের দেশের কয়লা ও তদুপরি প্রস্তররাজির বিস্তাসের এইপ্রকার 
বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম বরাকর প্রস্তর ও কয়লা, তাহার পর বরাণীগঞ্জ 

অঞ্চলের লৌহের প্রস্তর € [0010 501009-515919 ১, তাহার পর রাণীগঞ্জ অঞ্চলের 

কয়ল! ও প্রস্তর । অর্থাৎ বরাকর শ্রেণীভুক্ত কয়ল! সর্ব প্রাচীন, তাহার পর 

রানীগঞ্জ শ্রেণীর কয়লা ১ গিরিডি, ঝরিয়া, বরাঝ'র, সামডি ও গৌরাঙ্গডি অঞ্চলের 
কয়লা বরাক্র শ্রণীর। আসান্সে'ল্, রাণীগঞ্জ, তপসী ও বনবাহাল অঞ্চলের 

কয়ল! রাণীগঞ্জ শ্রেণীভুক্ত। বঝরিয়৷ অঞ্চলে দামোদর নদীর উত্তরে ও নয়াগড় 

স্থানের দক্ষিণে মোদ! নামক স্থানের চতুম্পার্থে কতকগুলি ছোট ছোট কয়লার 
স্তর আছে, এই গুলি রাণীগঞ্জ শ্রেণীভুক্ত । এই অঞ্চলে কয়লার খনি এখনও হয় 

নাই। কিন্তু বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী লাইন বসাইবার আজ 
পাইয়ারছেন, এইবার খনিও অনেক হইবে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 
যে, গিরিডি ও বরাকর, মোদ! ও রানীগঞ্জ, ইহারা এক শ্রেণীভুক্ত কি করিয়া 
হইল? অল্প কথায় ইহার উত্তর এই যে, গিরিডি কয়লার উপরি ও নিয়স্থিভ : 
প্রস্তরগুলি ঠিক বরাকরের কয়লাখনিতে লক্ষিত প্রস্তরের স্তায় এবং গিরিডির ও 
বরাকরের ক্য়ল৷ একই প্রকার উত্ভিদাদি হইতে প্রস্তত হইয়াছে বলিয়৷ প্রমাণও 
পাওয়া যায়। এবং রাশীগঞ্জ ও মোদ। সম্বন্ধে ঠিক এই প্রকারেরই প্রমাণ পাওয়! 
যায়। অথচ দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাণীগঞ্জ শ্রেণীর ও বরাকর শ্রেণীর 

প্রন্তরের ও কয়লার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। এই সমস্ত কারণে ইহারা 
বিডি শ্রেনীভূক্ত-হইয়াছে। 
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আমাদের দেশে কয়ল! হইবার সময়ে ও পুর্ব্বে ইহার ভৌগোলিক অবস্থ! কি 
প্রকারের ছিল, তাহা ভাবিলে বড়ই বিিম্বয়াস্থিত হইতে হয়। কেহ কি ভাবিতে 

পারেন যে, প্রথর রৌদ্র কিরণসন্তপ্ত গ্িরিডি পূর্ব্বে বরফে আবৃত ছিল, কিংব! 
সেখানে বরফের নন্দী ( 2180151: ) বহিত, অথবা! সে স্থান গভীর জলে আবৃত ছিল 

এবং বড় বড় ধরফেরুস্ত,প ( 1০-১০% ) সেখানে ভাসিয়! আসিত। এমন কি 
অনেকে অনুমান করেন, রাণীগঞ্জ অঞ্চলেওধবরফের নদী ( 019016: ) ছিল। 
বরফের নদী সম্বন্ধে য্দি বা নিশ্চয় না বলিতে পারা যায়, গিরিডিতে যে পূর্ব 

বরফের স্ত,প (0০০১০:2) ভাসিয়া৷ আদিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই 
প্রকার বরফস্ত,প বর্তমান কালে পৃথিবীর মেরু প্রদ্দেশেই ভাসিয়া যাইতে দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই-সমন্ত বরফস্ত,প মধ্যে অনেক ভাঙ্গা পাথর এবং পাথরের 
স্ড়ি থাকে; অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশে তাহারা ভাসিয়৷ গিয়া কোন ছীপে 
বাধিলে সেই খানে তাহারা গলিয়া যায়, এবং তক্সধ্যব্তী প্রস্তরগুলি সেখানে 
পড়িয়া! যায়। এই বরফের স্তপের মধ্যবর্তী প্রস্তরগুলিতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট কতক- 
গুলি চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ইহা! দেখিয়া অনায়ানে তাহাদের উৎপত্তি নির্ণয় 

করা যায়। গিরিডির অতি মিহি মেটে পাথরে গঠিত তালচির প্রস্তর রাশির 
মধ্যে স্থানে স্থানে এই প্রকার চিহ্নিত বড় প্রস্তর সমষ্টি দেখিয়া! কয়ল! জন্মাইবার 
পুর্বে সেখানে বরফন্তপ আসিত স্থির করা যায়। 

রাণীগঞ্জের নিকটবন্তী তপসি নামক স্থানে স্তরে স্তরে বড় বড় কতকটা 

গোলাক্কৃতি প্রস্তর (6০0105:5 ) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রস্তরগুলি 
ওজনে ২৫৩* মণ পধ্যস্ত হয় এবং ইহাদের জন্ম আগ্নেয় প্রন্তর (157090993 1991) 

হইতে । কঠিন প্রস্তর খণ্ড কি করিয়া! গোল কিংবা! সেই ভাবের কোন আক্কৃতি 
ধারণ করে? কেহ বর্ষাকালে কোন পার্বত্য নদীর তীরে যাইয়া একটু অন্ধাবন 
করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, জলম্ত্রোতে বাহিত হইয়৷ পাখরগুলি-__কি 
ভাবে ঘর্ষিত হইতেছে । এমন কি, অধিক বৃষ্টির পরে পাঁথরে পাথরে ঘর্ষণজন্ত 
একটা তীব্র গন্ধ বাহির হুয়। এই সব নদীর ধারে জষদ্ঘর্ধিত হইতে সম্পূর্ণ 
গোলাক্ৃতি পাথর পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেখিয়া স্থির কর! যায়, সাধারণতঃ 
জলমোত. হেতু ঘর্ষণ ভিন্ন পাথর গোল হুইবার আর কোন কারণ নাই। ইহাতে 
ভপসির বড় বড় গোল পাথর দেখিয়! স্থির করা যাক, নিকটে কোন আগ্রেন 
পাথরের পাহাড় ছিল 3" যদ্ধিও. এখন তাহার কোন. চিহ্ন নাই, এবং খরভর 
মুতে বাহিত হইয়। পাথরগুলি এই. ভাবে বিস্তত্ত 'হইয়াছে। . কিন্তু ভাবিয়া 
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দেখুন দেখি, যে জলন্্রোত ২৫৩০ মণ ওজনের প্থর অনায়াসে ভাসাইয়া আনিয়া 
যেখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে, সে জলব্োত কি ভয়ানক ছিল। 

(ক্রমশঃ ) 

কোলারের স্বর্ণথনি। 

কৌলার জেলা মহীশুর রাজ্যের অন্তর্গত । মাদ্রাজ রেলগুয়ের ধাউরিং 
পেট নামক ষ্টেশন হইতে শর্ণধনির দিকে দশ মাইল লম্বা একটী সোজা 
রেল-লাইন গ্বিয়া্ছে। এই লাইনটার নাম গ্োল্ড-ফীন্ডস্-ষ্রেট-রেলওয়ে। 
এই লাইনের শেষ পাঁচ মাইলের আশে পাশে সমস্ত শ্বর্ণথনি। খনি সমূহের 

মধ্যে মহীশূর এবং চ্যাম্পিয়ন রীফ খনিই প্রসিদ্ধ । অন্ান্ত খনিতে এই ছুই 
খনির সমান লাভ হয় না। খনি সমূহ হইতে প্রতি মাসে প্রানী ৩১।৩২ 

মণ সোণ! উত্তোলিত হইয়া থাকে। মহীশুর-গবর্ণমেপ্ট উত্তোলিত সোগার্ 
শতকরা! পাঁচ ভাগ রাজন্বস্বরূপ প্রাপ্ত হছন। ইহাতে মহীশূর গবর্ণদেপ্টের 
বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা লাত হুয়। মহীশূর এবং চ্যাম্পিয়ন রীফ খনিতে 
অত্যন্ত লাভ। এই ছুই খনির অংশীদারগণের বাৎসরিক লাভের হার শত- 
করা ১২৫ হইতে ১৫০ টাক৷ টাকা; অর্থাৎ এক বৎসরেই অংশীদারগণ মুলধনের প্রান. 

দেড় গুণ লাভ পাইয়া থাকেন । 
লোহার খনিতে লোহা পাওয়া যায় যথেষ্ট, কিন্ত তাহা অক্রিজেনপ্রতৃতি 

অন্তান্ত বস্তর সহিত মিশ্রিত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। এই মিশ্র 
পদার্থ হইতে উত্তাপ দ্বারা এবং অন্তান্ত উপায়ে লোহাকে পৃথক করিয়া 
লইতে হুয়। অন্ঠান্ত ধাতু সাধারণতঃ বিভিন্ন ভ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হুইয়! 
থাকে। সোণা কিন্ত অন্ত কোন বস্তর সহিত মিশ্রিত হইয়া কোন রাস” 

পনিক মিশপদার্থ তাবে খনিতে থাকে না। অনেক খনির ভিতর সোগার 
বড় বড় টুকরা (78226) পাওয়া যায়। ক্লগাইক নামক স্থানের খনিতে 

. সোশার টুকরা সর্বদা পাওয়া যায়। কোলারে বড় বড় টুকরা এক রকঙ্ণ 
পাওয়া যায় না বলিলেই হয়, কিন্তু ছোট টুকরা অনেক সময় পাওয়া, 
গিক়াছে। খনির অধিকাংশ সোপ কিন্ত এই ভাবে বহিরগত হয় না। সোপা 
অন্ত বন্তর সহিত মিশ্রিত হইয়া রাসাগনিক মিশ্রপদার্থ না হইলেও ইহা" 

২৩ 



কু 1 মহীজনব্। [২ খর, পম সংখ্যা। 
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমূহ কোর়ার্টস্ (৭0875) প্রভৃতি জতি কঠিন 
পাথরের রেণু € 28:50153 ) সকলের সহিত মিশ্রিত হইয়৷ থাকে । এই 
পাথর হইতে সোণার কণাগুলিকে . বাহির ক্রিয়া লওয়৷ খনির একটা 
প্রধান কাজ। কোলারের খনি সমূহে স্বর্ণমিশ্রিত কোয়ার্টস্ পাথর ৩০০ 
হইতে ২*** ফুট নীচে পাওয়া যায়ৎ প্রত্যেক খনিতে “নীচে যাইবার জন্ত 
২৪ বা ততোধিক গর্ত বা কূপ আছে। এই গর্ভের এক পাঁশে ছুইখান। 

করিয়া! মই আছে। একখানা নীচে যাইবার্ জন্য, অপরখানা উপরে উঠি- 

বার জন্ত। গর্ভের অপর পার্ে শ্রকটী লোহার বাক্স কলের সাহায্যে উপরে 

উঠে এবং নীচে নামে । এই বাক্সে দাড়াইয়া লোক উপরে নীচে যাতায়াত 

করে। ত! ছাড়া নীচে থেকে পাথরও এই 'বাক্সে পুরিয়া& উপরে উঠান 
হইয়া! থাকে । 

খনির ভিতর অন্ধকারময়। খনক এবং মজজুরগণ হাতে কিংব! টুপির 
উপর চর্ষধির বাতি রাখিয়া কাজ-কন্ম করে। কয়লার খনিতে যেমন নান! 

রকম গ্যাস (275 059120 ০০ ) জ্লিয়া উঠিবার ভয় আছে, স্বর্ণথনিতে 

তাহা নাই। সুতরাং শ্ব্ণিনিতে কোন রকম সেফটিল্যাম্প ( আপন্লিবারক 
আলোকের ) ব্যবস্থা নাই। ন্ব্ধিনির নিম্নের গর্ভ কয়লার খনির মত বহু 
বিস্তৃত নহে। যে দিকে স্বর্ণ সংযুক্ত কোয়ার্টস্ প্রভৃতি পাওয়া যায়, কেবল 
সেই দিকেই গর্ত করিয়া জুড়ঙ্গের মত করা হয়। খনির ভিতর যাইবার 

যে ২।৪টী কৃপ বা গর্ত আছে, তাহার একটা হুইতে অপর গুলিতে বাই- 
বার জন্ত সুবিধা আছে। 

যে পাথরে সোণার পরিমাণ এত আছে যে, তাহা! বাহির করিলে বায় 

কুলাইয়া লাভ দ্ীড়াইবে, সেই সব পাথর খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া 
উপরে কলঘরে যায়। এই স্থানে এই পাথরকে কলের সাহায্যে ময়দার 
মত করিয়! গুঁড়া কর! হয়। এই গুঁড়ার ভিতর সোণার গুঁড়াও আছে। 

পাথরের গুঁড়া হইতে সোণার গুঁড়া পৃথক করিবার জন্ত প্রথমতঃ মিশ্রিত 
শুঁড়াকে জলের সহিত মিশান হয়, পরে এই জল বড় বড় পাত্রে রক্ষিত 
পারার উপর নীত হয়। একজন ইংরেজ-কর্মচারী পাথরের গুঁড়া মিশ্রিত 
অল ও পারা উভয়কে কিছুকাল উলট পালট করিয়! নাড়া! চাড়া! করেন। 

ইহার ফলে সোণার রেণুগুলি পারার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। জল+ও 
- পাটারের/-ক্াড়া পারার উপর তাসিতে থাকে, এবং পরে ভাহ! ফেলির! 



আশ্বিন, ১৩০৯। ] কোলারের স্বর্ণধনি। ১৭৯ 

দেওয়া হয়। ক্রমান্বয়ে কিছুকাল এইরূপ করিলে সোণার সহিত মিশ্রিত 
হইয়া! পারা ক্রমেই গাড় হইতে থাকে। এই গাড় পারার নাম (881. 
৪৪7) ) এমালগাম। এই গাঢ় পারায় যথেষ্ট সোণা থাকে। এমালগাম 
এখন রাসায়নিক গৃহে নীত্ হয়। এইখানে পার! হইতে সোণাকে পৃথক 
করা হয়, এবং» সোণার সহিত অপর কোন ধাতু দিশ্রিত হইয়া থাঁকিলে 
সে সমস্ত থক করিয়া সোণচুর নির্দি আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট প্প্রস্তত 
হয়। এই ব লোগার টুকরা বা ইটে প্রত্যেক খনির' নাম নতবর প্র্ৃতি 
থাকে। 

চি হারালেন তসলালা কোলার 
হইতে বোম্বাই হুইয়৷ সোজান্ুজি বিলাত যায়। প্রস্তাব হইয়াছিল, বোম্বাই- 
য়ের টাকশালে সভারিন প্রস্তত হইবে। তাহা হইলে এই সোঁপা বোম্বাই 
সহরেই ব্যবস্বত হইত; কিন্তু সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। ষে 
গাড়ীতে (ব্রেকভানে ) সোণা বোঝাই যায়, তাহ! বিশেষ সতর্কতার সহিত 

প্রস্তত। লোহার সিন্দুক গাড়ীর ফ্রেমের সহিত একত্র তৈয়ারী। হইজন 

রিভলভারধারী গার্ডকে সোণার হাচি (রিরগারিনি কটি সতর্ক হইয়! 
থাকিতে হয়। 
আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, প্লঙ্কায় সোণা! শস্তা ।” রণি্কাপরীতে 

সোশা শস্তা কি না জানি না, তবে সাধু লোকের পক্ষে কোলারের সোপ! 
ত শস্তা নয়ই, বরং ছপ্রাপ্য। তবু এক শ্রেণীর লোকের নিকট সোণা 

শস্তা বটে। যেখানে টাকা! পরল! কাপড় চোপড়, সেইখানেই চোর ও চুরি 
দেখিতে পাই; আর সোগার খনিতে কি চোর নাই ? 
বর্ণথনির চোরের বৃভাস্ত অদ্ভুত। কি প্রকারে খনির মন্ুরেরা সোণ! 

চুরি করে, তাহা সবিস্তার লিখিতে গেলে পুথি বাড়িয়৷ যায় এবং বীতৎস 
রসেরও অবতারণ! করিতে হয়। সুতরাং সে সমস্ত লিখিবার দরকার নাই। 
শুধু যে ”নেটিব* কুলিই চোর তা৷ নয়। অনেক ইংরেজ, এমন কি খনির 
উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে চৌধ্যাপরাধে শ্রীমন্দির দর্শন করিতে হইয়াছে। 

. দেশী রাজ্যে ইংরেজের মুলধনে সোপার খনির কাজ হয়) সুতরাং 
তথায় বহু ইংরেজের বাস। ইহাতে সময় সময় দেশীর রাজদরবারকে, বৃটিশ 
গরর্ণমেন্টকে এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। কোন. 
দ্বেশীয় রাজার ক্ষমত| নাই যে, বৃটিশ-বর্ন্ (78719১-1১01 ) প্রজার বিচার 



বি হহাম্বসধ্ু। [২র খণ্ড ৮ম সংখ্যা ! 

ফয়েন। শুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ফোলার তর্ণৰনির স্পেশি- 
রাল ম্যাজিপ্রেট, জইল্ আব দি গীস্ (50361০5 0৫ 0৪ 79৯০৩) নিযুক্ত 

হইয়াছেন। ম্যাজিস্্রেটরেপে ইনি রাজার-হৃত্য । কতরাং ইহার ক্ষমতা নাই 
যে ইংরেজের বিচার করেন। তবে বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট-নিষুক্ত জষ্টিস অব দি পীন্ 
ঘলিয়া ইংরেজ অপরাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অপরাধের বিচার কর্সেন। বড় অপ- 
রাধেত্র বিচার মাদ্রাজ হাইকোর্টে হয়। খনির অধ্যক্ষদিগের অ্থরোধে মহী- 
শুর গবর্ণমেপ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, ষে ব্যক্তির খনিজ পদার্থ উত্তোলনের 
লাইসেন্স € অনুমতি ) নাই, অর্থাং যে খনির ষালিক বা কর্মচারী নয়, 
তাহার নিকট্ট কোন খনিজ পদার্থ (যথা, দ্বর্ণময় কোয়ার্টস্ অথবা এমাল- 
গাম প্রতৃতি ) পাওয়া গেলে, সে ব্যক্তিকে নিজের নির্টোধিতা প্রমাথ করিতে 
হইবে, নতুবা সে চোরাই মালের গৃহীতা বলিয়া শান্তি পাইবে। বুটিশ 
ভারতরর্ষে এই রকম মাল যদ্দি অন্ত কোন ব্যক্তি সনাক্ত করিতে না পারে, 
তবে অপরাধীর দণ্ড হয় না। ত্বর্ণধনিতে চুরি দগ্ছনের ভন্ই"কবল কোলান 
জেলায় এই নিম্নম প্রচলিত হইয়াছে। 

একু- জন ইংরেজের টুপিটা অত্যন্ত ভারী বলগিয়৷ সন্দেহ হওয়াতে টুপিটা 
পরীক্ষা করা হইলে দেখা গে যে, টুপির ভিতর একরাশ এমালগাম ব৷ 

হর্ণমিশ্রিত পারা । সাহেব যে চুরি করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ নাই। সাহেব 
টুপি খুলিয়া রাখিয়া কাজ করেন, অন্তে পক্রত1 করিম্াও এমালগাম টুপিতে 
বাঘিতে পারে। জআষ্টস অব দি পীস্ সাহেবকে চুরি অপরাধে চালান দিয়া 
মহীশুরের বিধান অনুসারে চোরাই মালের গৃহীত! বলিয়া শাস্তি দিলেন। 
সাহেব আপীল করিলেন মাত্রাজে। হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিলেন, হাকিম 
মোকর্দমার বিচার করিয়াছেন জঙ্টিস অব দি পীস্ রূপে। জঙ্টিস অব দি 
লীন ভারতগবর্ণমেন্টের ভৃত্য, তাঁহার ক্ষমত! নাই যে, তিনি মহীশৃরের আইন 
মত  কাহাকেও দণ্ড দেন।. অথচ হাইকোর্ট- ইহাঁও সাব্যস্ত করিলেন যে, 
মহীশুরের আইন. অনুসারে আসামীর দণ্ড হওয়া উচিত। সাহেবের বিচার 
ক্রিরে কে? ম্যাজিষ্ট্রেট রাজার ভৃত্য, ইংরেজের বিচার করিবার অধিকার 
'ক্টাহার নাই, ভ্তরাং চোরাই মাল-গৃহীত। বাঁহেৰ বেকসুর খালাস পাইলেন । 
:-'১- আজ এক গাড়ীওয়ালার নিকট ২০৭৯ টাকার সোখ! গাওয়। গিয়াছে, 
ক্কাল এক কুল নিকট ৫*০ টাকা! মুল্যের যোগার টুকয্া পাওয়া গিয়াছে, 
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রাজার গবর্ণমেন্ট হইতে বহু পুলিস নিযুক্ত আছে। তাঞ্ ছাড়া খনির মালিক- 

দিগের পক্ষ হইতে কলিকাতার ভৃতপূর্ব্ব পুর্ণিশ কমিসনার সার জন ল্যামবার্ট 
প্রধান পুলিস অফিসর নিযুক্ত আছেন। বহসংখ্যক ডিটেক্টিভ ও চৌকী- 
দার ত আছেই। 

বে সব পাথক্জের গুঁড়াতে সোপার, ভাগ কম এবং যে খাঁড়া হইতে পারার 
সাহাহ্যে অধিকাংশ মোণ! বার করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহ! হইতে অনেক 
খনিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া! দ্বারা অবশিষ্ট সোণা বাহির করা হয়। এই নূতন 
প্রণালীটা আবিষ্কার হওয়াতে,*যে সব খনিতে লোক্সান হইত, তাহাতেও এখন 
লাভ হইতেছে। পূর্বে পারা দ্বারা সোপ! বাহির করিবার পর, অবশিষ্ট সোণ! 
বাহির করিঘার কোনও উপায় ছিল না। 

আজ কাল খনির কল কারখানা! সব ীমের সাহায্যে চলিতেছে । কিন্ত 
মহীশৃর গবর্ণমেণ্ট কাবেরী নর্দীর জলপ্রপাত বাদ্ধিয়া সেই জলের বেগ হইতে 
তাড়িত উৎপন্ন ক্লুরিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কাবেরীর তাড়িতশক্তি তারের 
সাহায্যে কোলার ন্বর্ণধনিতে আনীত হইবে এবং অল্প ব্যয়ে স্বীমের পরিবর্তে 
স্ব্ধনির কলকারখানাসমূহ তাঁড়িত শক্তিতে চালিত হইবে। এই বিষয় শিক্ষার 
জন্ত মহীশূর গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিত যুবক্দিগকে আমেরিকা! পাঠাইতেছেন। | 

কোলারের ত্বর্ণধনিসমূহ আজকাল খুব জাকিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্ত তাহা 
হইলেও কোলারে খনি হইতে সোপ! উঠান নূতন ব্যাপার নহে। বর্তমান 
খনিসমূহের কাজ করিতে করিতে অনেক সময় প্রাচীন খনির নিদর্শন পাওয়! যায়। 
প্রাচীন খনির যে নব নিদর্শন পাওয়৷ গিয়াছে, তাহাতে দেখ! যায় যে, প্রাচীন . 
হিন্দুগণ কলকারখানার সাহাঁষ্ব্যতীত ৩** ফুট নীচে পধ্যস্ত গহুছিয়াছিলেন। 
মাইকেল লাভেলী: নামক যে ইংরেজ-সৈনিক খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্ত 
প্রথম অনুমতির প্রার্থনা করিয়৷ তাহ! প্রাপ্ত হন, তিনিও নাকি লোকের মুখে 

প্রাচীন কালে এই খাঁন হইতে সোপ! উঠিত এই কিন্বদত্তী শুনিয়াই অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। | 

্রাচীনেরা ৩০০ ফুট নীচে হইতেও সোখ| উঠাইঃ লাতবান হইতেন। কিন্ত 
প্রথম প্রথম যে সব ইংরেজ-কোম্পানী সোশ! তুলিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার 

. অধিকাংশই ২০* ফুট নীচে যাহয়াই দেউলিয! হইতে বাধ্য হন। কেবল মার 
বৃহীশূর কোম্পানী ওঠাগত প্রাণ হই! কারবার চালাইডে থাকে) নহীশূর 
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পারিয়াছিলেন, আরঞ্জ কিছু নীচে সোণা আছে। কোম্পার্নীর ১ পাউও অর্থাৎ 
১৫ টাকার অংশের দাম তখন হইয়াছিল ১০ পেনী অর্থাৎ দশ আনা । অংনী- 
দারদের অধিকাংশই কোম্পানী উঠাইয়! দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ম্যানেজারের 
পীড়াপীড়িতে আরও কিছু মূলধন বৃদ্ধি করিয়া কাধ চালাইতে অনুমতি দেন। 
অয় দিনেই অত্যন্ত বব্ণময় একটা স্তরে পাওয়া গেল। উৎসাহে মত্ত হইয়া 
ম্যানেজার এই ভ্তরটীর নাম রাখিলেন চ্যাম্পিয়ন্রীফ (01820000101 17551) যে 

এক পাউণ্ড অংশের দাম এক দিন দশ আন! ছিল, আজকাল সেই এক পাউও 
অংশের দাম ১১১২ পাউগ্ডের কম.নহে, অর্থাৎ দশ আন! হইতে অংশের দাম 
এখন ১৮০ টাকা হইয়াছে । 

চ্যাম্পিয়ন রীফ নামক স্তরের পাথরে সোণ! স্তাকন্বাদের কৃষ্টি পাথরের গায়ের 
সোণার মত চক্ চক করে। লেখকের সম্মুখে একজন মন্ছুর চ্যাম্পিয়ন রীফের 
১ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া! এবং ১ ইঞ্চি পুরু পরিমাথের এক টুকরা পাথর লইয়া 
পলাইতেছিল। পুলিশ তাহাকে ধৃত করিল। বাহার এবিষয়ে ভিজ্ঞ, তাহারা 
অনুমান করিলেন, পাথরের টুকরাটাতে ৪1৫ টাকায় সোণা আছে। হ্বর্ণধনির 
আশ পাশের পাহাড়ে জঙ্গলে সোণাচোরদের নান! রকম আড্ডা আছে। অনেক 

জায়গায় পাঁরা এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপকরণাদিও চোরদের নিকট পাওয়া 

গিয়াছে। 
যেস্থানে শ্বর্ণথনি, সে স্থান অত্যন্ত অনর্বর $ প্রস্তরময় মরুভূমি ব্যতীত 

আর কিছুই নহে। কিন্ত আজকাল এই মরুভূমিতে রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোণ, 
বৈহ্যাতিক আলো, ট্াামওয়ে, হোটেল, বাজার, দোকান প্রভৃতি বসিয়াছে। 
হাজার হাজার লোক এইখানে জীবিকা উপার্জন করিতেছে । মহীশুর গবর্ণমেণ্ট 
€ মাইল লম্বা, ১ মাইল চওড়া মরুভূমি হইতে বৎসরে ১৪'লক্ষ টাকা রাজকর্ 
পাইতেছেন। তা৷ ছাড়া গোল্ডফীল্ডস্ রেলওয়ের আয় আছে। **%*%* 

প্রবাসী*-শ্রীসতীশচন্দ্র মৌলিক। 

কাজের কথা । 

'াছে,ধাহা. বিদেশে পাঠাইয়। তথা হইতে এদেশে মূল্য আনিব। “এই চিন্/। : 
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আমাদের সর্বদা! করিতে হইবে যে, আমরা, বিদেশী দ্রব্যের গ্রাহক হইব না, 
আমাদের গ্রাহক বিদেশীয়ের! হইবে। এই মুলনীতিই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ। 
ভারতের যে দ্রব্য জাহাজে করিয়া রাহিরে বাহির হইয়া যায়, সেই পণ্যের 
ব্যবসায় তারতে পরীদধি। পূর্ব্বে চিনি যাইত, তখন চিনির কার্যে এদেশে 
্রীবৃদ্ধি ছিল, অনেক লোক ইহাতে প্রতিপালিত হইত এখন ইহা যায় না, 
তাই চিনির কাজে অবনতি । এখন পাট যায়, তাই পাটের কাধ্যে এদেশে লক্ষ . 
লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতেছে-_একাধ্যে ভারতের উন্নতি। আমরা পণ্ডিতী- 

বুদ্ধি কিছুতেই গ্রহণ করিব না, উহাদের ঘুদ্ধি আছে সত্য, কিন্ত চিরদিন দরিদ্র 
থাকিবার মত বুদ্ধি ভিন্ন পণ্ডিতীবুদ্ধিতে আর কিছুই নাই। উহার! সরম্বতীর 

বর পুক্র হউন, _মস্তকে রাখিব! কিন্ত লক্মীদেবীর ' সহিত উহাদের মধ্যে 

অনেকের সঙ্গেই কলহ। তাহারা বলেন যে, দেশের শস্ত বাহির হইয়া যায় 
বলিয়া, এদেশে ঘন ঘন ছৃর্ভিক্ষ হইতেছে, দেশ নিঃম্থ হইয়া! পড়িতেছে ) এ কথার 

মূলে কোন যুক্তিই নাই। টাকার বাজারেরই আমাদের উন্নতি অবনতি । 
টাকার সঙ্গে সমুদয় দ্রব্যের সন্বন্ধ। ব্যবসায়ীর লক্ষ্য দেশের সঙ্গে নহে, টাকার 

সঙ্গে। ফেঞুকলাই, মুর, তিসি, সরিষা আজ বিদেশে যাইতেছে, ক্ল্য যদি এ 
সকল দ্রব্যের দর বিদেশ অপেক্ষা এখানে অধিক' হয়, অর্থাৎ ভারতে উহা! আনিলে 

লাভ হইবে বুঝা যায়, তাহা হইলে যে কোটি কোটি মণ ভারতীয় শন্ত আজ 
বিদেশে যাইতেছে, কলা উহাপেক্ষা অধিক মাল ভারতে আসিতে পারে। 
ভারতবর্ধাপেক্ষা গমের দর কিছু অধিক হউক, তাহা! হইলেই দেখিবেন, আমে 
রিকার গমে ভারতবর্ষ ছাইয়! যাইবে । তখন আর পগ্ডিতীযুক্তি রক্ষা পাইবে ন|। 
আজ ভারতবর্ষে জাব৷ চিনির মণ ৪1৯ টাক! এই কারণেই হুইয়াছে। আজ 
বিদ্বেণী চিনিতে ভারতবর্ষ বোঝাই এই জন্যই হইতেছে। ইংলও জম্মরণী, 
আমেরিকা ভারতের শস্ত শুধিয়া লইয়া গেল, এ কথায় ভারতবাসী কেহই 
কর্ণপাত করিও না। কারণ, তব সকল মহাদেশের মহাজনের! শন্ত ও টাকা! 
শুধিতে আইসেন না, তোমাদের উপকার করিতেই আইসেন। বস্ততং উহাদের 
সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য না চলিলে, এতদিন ভারতবর্ষ একটা পল্লিগ্রামের মত 
হইয়া ধাকিত। ধীহারা বলেন, মুসলমান রাজত্বের সময় ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ছিল, 
চুখ ছিল, সম্পত্তি ছিল, এমনতর ঘন ঘন ছুর্ডিক্ষ হইত না) তীহার! নিশ্চিত 

: ধাতুল। ঈশ্বর রাজ্যের হৃষ্টির মধ্যে যাহা হয় বা হইবে, তাহ! নিত্যই নৃতন- 
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কি জড় জগত নকলকেই প্রতিপালন খধরিতে হয়! গোলাপ গাছে' কবে 
তিনি একটী পুষ্প প্রস্ফুটিত রিয়া দিয়াছিলেন, তাহার পর কত ফুল 
কত গাছ বিনষ্ট হইঙ্সাছে, তবু সেই গোলাপফুল আজও ফুটিতেছ্থে। ছিল, 
আছে এবং থাকিবে, ইহার ব্যতিক্রম কিছুতেই হইবে না। বিশেষতঃ তাহার 
রাজ্যে। অতএব তখনও যে স্থখ ছিল, এখন সেই সুখ আছে? তখন যে সম্পর্তি 
ছিল, এখন সেই বম্পত্তি আছে। তখনও যেপ্ছর্ডিক্ষ ছিল, এখন সেই ভুর্ভিক্ষই 
আছে। তখন যে পণ্ড পক্ষী ছিল, এখনও সেই পণ্ড পক্গীই আছে) তখন থে 
কষ্ট ছিল, এখনও সেই কণ্টই আঙ্ছে। *' তখন যে বিদুধী মহিলা ছিল, এখনও সেই 
বিদূধী মহিলাই আছে। তখন যে হতভাগ্য পঞ্ডিতের দলগুলা ছিল, এখনও 
সেই হুতভাগ্যগুলাই আছে। তখন যে সকল পুজবীয়-বরণীয়-মাননীয় শ্বদেশ- 
হিতৈথী বুদ্ধিরূপা সাক্ষাৎ জগবদীশ্বর স্বরূপ মহামানী মঙ্থাজ্ঞানী পণ্ডিতের ছিলেন, 
এখনও তীঁহারাই আছ্েন। তখনও যে চাউল ছোলা! কলাই মটর ছিল, 
আজও ভীহাই আছে। অথচ সে দিন হইতে--সে কাঁল হইতে-_এদিনে একালে 
কত পরিবর্তন হইয়াছে, তবু তাই আছে। পরিধর্তনের স্থতিসকল এক 
একজনের মন্তিফকে এক একভাবে জাগিতেছে মাত্র। যেমুলা খায়, তাহার 
নূলার ঢেকুর উঠে, বে পেপ়াজ খায়, তাহার নিশ্বাস এবং লোমকুপ দিয়! 
পেয়াজের গন্ধ উঠে, ধাহাকে যে স্মৃতি উত্তেজিত করে, যাহার মনে যখন যে 
বং লাগে, সে সেই বর্ণের মত কথা বলে। তখন সে ভাবিবার সময় পাইবে 

কোথা হইতে ? সে বুঝে না “মন” কোন বর্ণের নহে! ! উৎপত্তি লয় কতই হয়, 
কিন্ত কিছুই যাইবার নয়। মুসলমান রাজত্বের সময়েও পারস্ত, আরবে, ভারতীয় 
স্বীপপুঞ্জে--ভারতীর দ্রব্য বক্ষে লইয়া কত শত জলযান, দিক্ দিগত্তর গমন 
করিত, তাহার হিসাব নাই? তাহার লেখ! পড়া নাই বুঝি? সে পুঁথি 
এখন খুজিয়। পাওয়া যায় না বলিয়া, ইংরাজের আমদানী রণ্ডানীর হিসাব চক্ষের 
উপরে পরমিট হুইতে সদ্য সদ্যই ঠিক পাঁওয়! যায় বলিয়া বুঝি আজ 
ইংরাজবণিক আমাদের দেশ গুধিয়া লইল, বলিতে হইবে। আজ জাহাজের 
সংবাদ পাইচতছি, কাল পাই নাই বলিয়া বুঝি আমাদের সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলির! 

্রন্গাপ দিতে হইবে। দে কালের যতই পুস্তক থাকুক, যতই পু'খি থাকুক 
স্থগ লোক সংখ্যায় মত পুস্তক হয় কি? সকল কর্শের' কথা অদ্যাঁপিও 
ুাহূহ হইয়াছে কি? নুর্খাপেক্ষা পণ্ডিত নিশ্চিত অন্প। পঞ্ডিত রান ঢু. 
পুর কয়খানা ? লোক সংখ্যা কত?. কার্যে সংখ্যা কত ? ' হিসাব করিয়া“ 
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বল, নিশ্চিত তখন তুমি দেখিবে, তোমার পুস্তকের যুক্তি অতি বলহীন। 
উহার যুক্তিতে মীমাংসা! করিতে গেলে নিশ্চিত পরিণামে তোমার কুবুদ্ধির 
পরিচয় দিবে। যুক্তি ছাড়, তর্ক ছাড়, কর্ম কর। মুখের কথায় চিড়া. ভিজিবে 
না) "তেরে কেটে তাক” মুখে বলিলে হইবে না, তবলার উপর সাধ, নিশ্চিত 

সিদ্ধিলাভ করিবে্ঈ সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে,সিদ্ধির নেশা! হইবে না, উহা! আম, বাট, 
গোল, খাও, তবে নেশা! হইবে । কর্ম চাই_কর্্ চাই) তবে আমাদের 

ঘ্যবলা়ে শ্রীবৃদ্ধি হইবে । বিদেশের সহিত কাঁধ্য ছিল বলিয়াই আমরা মিঃ জে, 
এন, তাতার মত ধনী পাইয়াঞ্িঃ যতই একাধ্য করিব, ততই ভারতে এ শ্রেণীর 
লক্ষ লক্ষ ধনী দেখ! দ্িবে। মীমাংসা চাও, তর্ক চাও, না টাকা চাও? ব্যবসারী 

হিসাবে আমাদের নিশ্চিত ধারণা_৫কেহ কাহার দেশ গুধিয়া! লই! যাইতে পারে 
না। সাধারণ লোকের দশা সকল দেশেই সমান। ভারতবর্ষের লোকেরা 
চীৎকার ক্রিয়া! বলিতেছে আমাদের গম, ছোলা, মটর বিদেশে গেল, আমরা 

উদর পুরিয়৷ উহা! খাইতে পাইলাম না। আবার জন্্ণের লোকেরা তারম্বরে 
বলিতেছে, আমাদের দেশের সমুদয় চিনি, সমুদ্রয় মোজ1, কাপড়, গেঞ্জিফ্রক, জাম! 

ইত্যাদি সমুদয় দ্রব্য ভারতে গেল, কেবল ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবী গুদ্ধ লোক 
জর্দণদেশের দ্রব্য গুধিতেছে, অতএব পরিণামে আমাদের উলঙ্গ হইয়! বৃক্ষের পাতা 

খাইতে হইবে। বুদ্ধিমান পাঠক মহাশয়, বুঝিয়া যাইবেন, যেন উহাদের মত 

সাঁধারণবুদ্ধি আপনিও না৷ প্রাপ্ত হয়েন, মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা 

করি। আমার সংসারে ১৫* জন লোক, আমি সেই ১৫০ লোকের মত দ্রব্যই 

ক্রয় করি। পরস্ত আমি যদি কোন দিন সাধারণকে নিমন্ত্রণ করি, তাহা 

হইলে দে দিন আমাকে ৫কবল ১৫০ জনের খাদ্য বা সুখকর দ্রব্য ক্র 

করিলে হয় না, যত সংখ্যা নিমন্ত্রণ করিয়াছি, 0সই হিসাবে একটা মোটামুটি 
আন্দাজি হিসাব ধরিয়া দ্রব্যাদি ক্রুম্ন করিতে হয়। এইরূপ বৈদেশিক বাণিজ্য 
না থাকিলে, দেশের জন্য উহা! সেই মতই উৎপন্ন হয়, বেণী করা অনাবস্ঠক, বিক্রয় 
হয় না, পরিশ্রম অপেক্ষা মূল্য অল্প হয়। অতএব গ্রাহক দেখিতে হয়। বিদেশীয় 

লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অর্থাৎ বিজ্ঞাপন দিয়! গ্রাহক করিলে, নিজের ঘর 
অপেক্ষা লোৌক সংখ্যাধিক হইলে, তবে উহার কাট্ুতি হয় এবং ব্যবসায় চলে। 
অতএব জর্মণীর ভারা উচিত, কেবল তাহাদের মত দ্রব্য করিলে, জর্ণে নিশ্চিত 

খ্র দ্রব্যের উৎপক্নই হইত না।. ভারতের লোকেরও উহ্াই বুঝা! উচিত। . 
এদেশে চাউল, ছোলা, গমের ঢাষ বৃদ্ধি হইবার কারণই এই | ইহার রধানী - 

২৪ 
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বন্ধ: হইলেই চার্য কমিয়। যাইবে । যে ভ্রব্য যত আমর! বিদেশে পাঠাইতে 

-পারিব, সে দ্রব্যের চাষ বা কল কারখানা ততই আমাদের বুদ্ধি হইবে। 
জাম! কাপড় দর্জির হত্তে ছিল, তাহা! এক্ষণে বাবুদের হস্তে গিয়াছে। 

*সেলায়ের কারখানা” বা টের্লাস সপ বোঁধ হয়, সহরে ১০ বৎসর পুর্ববে এত 
ছিল না। মণিহারীর (দোকান বাবুদের গ্লকচেটিয়া ব্যবসায় । ফুলধন কম বলিয়। 
মহাজনদিগের আড়ত এবং মুদীখানায় যে প্রুভেদ, সেইরূপ প্রতেদ বাঙ্গালী 
এবং ইংরাজের মণিহারীর দোকানে । যাহ! হউক, প্নাই মামার অপেক্ষা কাণা 
মামা ভাল।” দেশের লোকের মতি গতি যে ব্যবসায় দিকে ফিরিতেছে, ইহাই 
মঙ্গল। এখন আমাদের ধনাগমের নৃতন নূতন পন্থা বাঁহির করিতে হইবে। 

প্রথমতঃ ।-_মৎস্তের ব্যবসায় এদেশের দরিদ্র জেলেদের নিকট আছে। 
পরস্ত এদেশের লোঁক মত্স্ত সংরক্ষণ করিতে জানে না । সম্প্রতি পদ্মার ইলিশ 
'অত্ম্ত ইংরাজ ব্যবসায়ীর বুদ্ধি কৌশলে করাত গুড় এবং বরফ দিয় বড় বড় 
কাষ্ঠের বাক্স মধ্যে পুরিয়৷ সিয়ালদহ ছ্টেসনে আষ্দানী হইতেছে। এ ব্যব- 
সায় এক্ষণে সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যেও অনেকে ক্বরিতেছে ) এ দেশের নদ- 

নদীতে অনেক মস্ত রহিয়াছে, কিন্তু হুঃখের বিষয় উহা ধরিবার এবং উহা 
বিদেশে চালান দিবার রীতিমত কারখানা! এ দেশে একটীও নাই, অতএব 
এ কার্য কর! এদেশবাসীর পক্ষে অবশ্থ কর্তৃব্য। এজন্য মাক্রাজ-গবর্ণমেণ্ট 

বাহার একবার বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। নিউফাউগুল্যাণ্ড দেশে এই 
মাছের ব্যবসায়ে বৎসরে প্রার়্ দেড় কোটা টাকা আয় হইয়া থাকে। এই" 
রূপ প্রায় সকল দেশেই প্ফিস্-মার্চে্ট” আছে, তাহাদের বড় বড় আফিস 
আছে। ভারতে ইহা নাই কেন? অথচ ভারতের মতস্ত বেশী। 

দ্বিতীয়তঃ ।__রানীগঞ্জের নিকট যে কাগজের কল আছে, এ কলে শর- 

+'পাতা এবং সাবি ঘাস দ্বারা কাগজ তৈয়ারী হইতেছে। শর গাছ পশ্চিমে, 
 বর্ঘমানে, রাঢ় অঞ্চলে ও বাঙ্গালার ২।১টা ন্গেলাতে জন্মিয়া থাকে এবং 
সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সাবি ঘাস অপর্যাপ্ত জন্মে। ইহার » সংগ্রহের কার- 
খান! খুলিয়! বিদেশে চালান কর! কর্তব্য । 
নু জুন 1 চীন দেশের বেত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চালান যায়। কলি- 

চাতায় ১৫ দিন অন্তর চীনের যে 'ীমার আইসে, ও দশের প্রায় প্রত্যেক 
| নারীদের বেত কিছু না কিছু আনীত হ্য়। অথচ এ দেশের মাল-. 

্ ঘহ এবং খুবন! জেলার অধিকাংশ স্থানেই বেত গাছ আপনা হইতেই জন্মে 
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ফান্ধন চৈত্র মাসে প্র সকল বেতের ঝোপ হইতে বেত কাটিয়া লইয়া! উহাতে 
আগুন ধরাইয়া দেওয়া যায়। বর্ষধাতে পুনরায় সমধিক তেজে বেতের চার! 

নির্গত হয়। প্রতি বৎসর বেত না! কাটিয়া ২৩ বৎসর অন্তর কাটিলে বেত- 
গুলি অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। স্থানীয় জমীদারেরা' ইহার ব্যবসায় জন্য চেষ্টা 
করিলে ভাল হয়। মালদহ জেলার্তে সচরাচর এক পয়সায় ৬৩৬৪টী ৩৪ 

হস্ত দীর্ঘ বেতের ছিল্কে পাও যায়। চেয়ার, পাক্ধী, বেতের বাজ বাঁ. 

পেট্রা, ঝুড়ি, ধামা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বেতের প্রয়োজন । ইহার ব্রীতিমত 
চাষ করিয়া, বিদেশে পাঠাইলে এবং স্বদেশে বিক্রয় করিলেও লাভ হইবে। 

বঙ্গদেশ হইতে বাবার ছাল পুর্বে বিদেশে যাইত না, আজকাল উহা . 
পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে । ২|০, ৩২ টাঁকা মণ বিক্রস্ 
হইতেছে, এই বাঁব্ল! কাষ্ঠে গেরুর গাড়ীর ঘুরো প্রস্তত হয়। এক্ষণে 
বিদেশে ইহার ছাল দারা চামড়ার কস কর! কাধ্য হইতেছে। তাই ইহার 
বিদেশী রপ্তানী" বৃদ্ধি হইতেছে । কিছুদিন পূর্বণে ভারতের চামড়া বিদেশে 
যাইত না, আক্ম কাল অত্যধিক পরিমাণে চামড়ার রপ্তানী যাইতেছে । 

. এদেশী ছাতার কারখানা । 

ছাতার সম্বন্ধে এখনও বিলাতী ভিন্ন উপায় নাই বলিয়াই. অনেকের 
বিশ্বাস। প্রকৃত প্রস্তাবে বেতের সিক না করিলে বিলাতী ভিন্ন এখনও 
কোন উপায় হয় নাই। কিন্তু মাঝারিগোছের ছাতায় যে সিকগুলি লাগে; 
তাহার ও পিতলের সাঁজগুলির মুল্য ছুই আনা তিন আনা! মাত্র। 

কলিকাতার ৪৬ নং হারিসন রোড ভবনে এইচ, এম, এগ্ড কোম্পানী 
নামে একজন দেশীয় লোকে ছাতা প্রস্তত করিতেছেন। দেশীয় কারিকরে 
দেশীয় বেতের হ্াঁগেল এবং বিলাতী সিক হইতে ছাতার ঠা প্রস্তুত. করে। 
বেতের বাঁটের মূল্য /* আনা মাত্র। পিতলের যে নল ঠেলিয়' ছাতা 
খুলিতে হয়, পিতলের সেই কল আমহাষ্ট স্রীট ও হাঁরিসন্ন রোডের চৌ: 
্াস্তার একটু পূর্বদিকে উহ! ফরমাইস দিয়! প্রস্বত ক্রান যাইতে পারে॥ 



১৮ নহানবন।.. ২য় খণ্ড) ঈজ সাধ্যা। 

উহার খরচা /* মাত্র। বোধ চাকর বা! খুব ঠাস বুমান দেশী গতির 
দান বা বাফতা দিয়! ছাতির - কাপড় হুয়। সমতার কাপড়ে 
৪/* আনা খরচ পড়ে । 

“ ধাটের /* আনা, পিতলের কলের /* আনা, কাপড় 9, জানা, রঙ 

করাইতে /* আনা, বিলাতী সিক %৭ আনা, এবং ৪৬ নং হারিসন 

রোডে এইরূপ ছাতা প্রস্বত করিয়া লইবার মন্ভুরী ।* আনা, মোট ১. 
টাক! খরচে আমি মাঝারি মাপের বেশ সুন্দর ছাতা৷ প্রস্তুত রুরাইয়াছি। 

স্থানের সাধারণ প্রস্তৃত ছাতার যদিও পিতল, সিক এবং কাপড় 
ধিলাতী, তথাপি বেত ও মঙ্জুরিতে টাকায় 1/০ দেশীম্ন কারিগর প্রভৃতির 
পায়। বিবাতী কাপড়ের (কালিকোর ) পরিবর্তে দেশী কাপড় লাগাইলে 
টারায় %/০ আনা এদেশে থাকে । গ্রিতলের কল ফরমাইস দিয়া ছাত। প্রস্তুত 
করিয়! লইলে টাকার ৮৭ পধ্যস্ত দেশে থাকে । কিন্ত খাস রিলাতী ছাতায় 
টাকায় /* মাত্র দোকানীর জাতক খাতে এদেশে থাকে। | 
__ বিলাতী কলের ক্ষমত1 এত অধিক যে, ৪ টুকরা! পিতল ও সমস্ত সিকের মূলা 
এখানে বড় জোর ৬০ আন! মাত্র । যত দিন না এদেশে উৎকৃষ্ট এবং প্রকাণ্ড 

লোহার কারখানা হইতেছে, ততদিন এইরূপে দেশী ছাতা প্রস্তুত করিয়া টাকায় 
॥&/০ দেনীয় শিল্পীদ্দিগকে দিবার চে বাহার করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহাদের 
জন্তই এই সংবাদ দেওয়া । 

এই ছুডিক্ষের দিনে পাঁটনাই খেরো, বকানপুরী কাঁগড়, কুষ্টিয়ার ও 
লাধারণতঃ দেশীর তির কাপড় প্রতি বত হিরু হইবে, ততই ছি 
পীড়িতের সাহাধ্য হুইবে। 

' যাহারা মাটা কাটিতে পারে, তাহার! সরকারী €রল- এবং রাস্তার কান 

জিতে পারে । কিন্তু যে কল শিক্পব্বীবী মাটা কাটিয়া সংসার প্রতিপালনে 
"অভ্যত্ব নয়, যায়ারা মাটি কাঁটিতে গেলে ছ"দিনে রত্ন হয়| পড়িতে-_তাহা- 
রও ত আন্বই ৫২ টাঁকা মণ চাউল ক্ষিনিয়৷ খাইতে এবং গরিজনকে 

' গাওয়াইতে হইতেছে। আরও মহার্থ হওয়াই সম্ভব । হুতিক্ষে যেন তাহাহ্দরই কষ্ট 
জার্বাপেক্ষা অধিক ! এখন দেপীয় বস্তার ক্রয় দ্বার! তাহাদের প্রতিপানন চেষ্টা 
 লকলেরই একান্ত কর্তব্য । তবে খাহার! একাত্ত মেয়েমুখো-_কর্তবা নুবিদ়াও 
(টিলার পারা 

শরটি 
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»_এই লেখক মহাশয়ের লবিশেষ অবগতির জন্ত জামান যাইতেছে 
যে, কলিকাতার ভাতার কারখধান। ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। 

পিক, লৌহ বাঁট এবং উহার বিবিধ প্রকারের হুন্বর সুন্দর হ্বাণ্ডেল ও 

বিদেশ হইতে আনীত হইতেছে । করিকাতাস্থ ছাতার কারখানায়, দিক 
জোড়া, চালের ফাঁপড় সেলাই ইত্যাদি হইয়া থাকে।* মন্দের ভাল বলিতে 
হইবে। ন্ুবিখ্যাত রেলি ব্রাদর্প প্রভৃতি মার্চেন্ট দ্বারা বিবেশী আমদানী 
ছাতাও কলিকাতায় এখনও অনেক পাওয়া যায় । কবে ছাতা জামদানী 
বন্ধ হবৈ-ইহা বল! চলে না। ঈশ্বর রাঁজ্যে যাহা হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব 
লোপ হয় ন!, তবে হাস-বুদ্ধি অবশ্ত আছে। এ শ্রেণীর ছাতার কারখানা 

দেখিয়া আমাদের আনন্দ করিবার কিছুই নাই, বরং ভাবিবার বিষয়, উহার 
যাহা কিছু সরঞ্জাম, সবই বিদেশীর হস্তে! মঃ বঃ সঃ। 

রুমি ও শিল্প সমাজ । 

. স্কৃষিপ্প্রধান দেশ ভাল কি বাণিজা-প্রধান দেশ ভাল, যদিও তাহার. বিচারের 
বিশেষ প্রয়োজন নাই, তগাপি এ বিষয়ের কয়েকটি কথা ধল! নিতাস্ত অপ্রাসঙ্গিক 

হইবে না। ইংলও, হলও এবং বেলজিয়ম ভিন্ন পৃথিবীর অপর সকল দেশই 

কষি-প্রধান। এক্ষণে, ইংলগ বাণিজ্য প্রধান হইয়াও অপরাপর কৃষি-প্রধান 
দেশ কপেক্ষা প্রবলতর হইয়া আছে। কোন সময়ে হলগুও খুব প্রবল হইয়া-: 
ছিল। কিন্ত এখন আর হলগ্ডের পূর্বব প্রাধান্তের কতটুকু অবশিষ্ট আছে ? 
জন্দণের মনে করিতেছেন উহাকে এক দিন গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। বেল- 

জিম আতিক্ষুত্র বস্ত, কেবল অন্তান্ত ইউরোপীয়দিগের পরম্পর ঈর্ষা বশতঃ একটি 
স্বতন্ত্র রাল্যরূপে রহিয়াছে, ফ্রান্সের কবলীক্কৃত হয় নাই। এক কথা, বাণিজ্য, 

প্রধান দেশগুলির বল ক্ববি-প্রধাম দেশের কাপেক্ষা কখনই অধিক .বলিয়! প্রতীত 
হয় নাই। প্রাচীন কাল হইতেও দেখ, ফিনিকীয়র! বাণিজ্য-প্রধান, কবি-প্রধান 
পারসিকিগের আয়ত্ত হইয়াছিল) বাপিজ্যপ্রধান-কার্থেজ ক্বমি-প্রধান রোম 
কর্তৃক পরাভূত হইয়াছিল ) বাণিজ্যগ্রধান-এখেন্দ কৃষিগ্রধান স্পার্ট! কর্তৃক 

.বিব্িত হইয়াছিল) বাণিজাপ্রধান-বেনিল ক্কৃষিপ্রধান অস্রীয়ার শরণাপন্ন এবং 

' ন্াণিক্সাপ্রধান প্েনোয়!  রুবি-প্রধান জ্রাব্সের ছাস ছিল। অতএব বাণি্য 



প্রধান হইলেই যে কোনদেশ প্রবলতর, এ কথা সত্য নছে। প্ররত্যুত নেপো- 

লিয়ান বোনাপার্টিম্পষ্টাভিধানে বলিতেন যে, কৃষিপ্রধান দেশের বল্র অনেক পরি-. 
মাণেই অধিক এবং উহা! বিশিষ্টরূপেই স্থায়ী বল। তিনি ফরাসিদিগকে কৃষিপ্রধান 

থাকিবার নিমিত্তুই পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্ততঃ কোন দেশ কৃষি- 
প্রধান হইবে, কি বাণিজ্য প্রধান হইবে, ইহা! কাহার উপদেশ বাঁ পরামর্শের স্থল 
নহে। বে দ্বেশের যেরূপ অবস্থান এবং যেরুপ প্রক্তি, সে দেশ তদনুষায়ী। 

হই কৃষি প্রধান বা বাণিজ্যপ্রধান হইয়া উঠে। ফ্রান্স দেশ স্বতঃই কৃবিপ্রধান। 
উহাতে দ্রাক্ষার চাঁষ এত অধিক এবং উত্তম হয় যে, ওদেশের স্তায় উৎকষ্ট'এবং 
অধিক মদ্য আর কোথাও জন্মে না। এ ড্রাক্ষা_কৃষির বলেই ফ্রান্স এত, 
বলবান এবং বলশান্ী। এক জন ইটালীর রসায়মবিৎ আমাকে বলিয়াছিলেন, 

যে, আমাদিগের মৌয়া ফুল হইতে অবিকল ফরাসিদেশ-প্রন্ত ব্রাণ্ডির স্তায় ব্রাণ্ডি 
প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহা এত অধিক ও এত স্বপ্ন মূল্যে প্রস্তত হইতে 
পারে বে, ফ্রান্পকেও এখানকার ব্রাণ্ডি কিনিয়া' খাইতে হয়। তাহার নিকট এ 
কথা শুনিবার কিছুকাল পর হইতে দেখিতেছি যে, ইটালী এবং ফ্রান্সে আমাদের 
মৌয়া ফুলের রপ্তানী হইতেছে । মৌয়! ফুল হইতে যে মদ এখানে জন্মে, উল্লিখিত 

রসায়নবিৎ তাহার হৃর্গন্ধ ন্ট করিবাঁর উপায় বাহির করিয়াছিলেন এ প্রকার 

কাজই আমাদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় হইয়! উিয়াছে। রসারনাদি বিদ্যা প্রন্কত- 
রূপে শিথিয়! এ দেশীয় কৃষি শিল্পাদ্দির উৎকর্ষ সাধন চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন । 

ঠিক ইংরাজদিগের অনুরূপ শিল্প বাণিজ্যাদি বিস্তারের চেষ্টা ফলও হইবে না, আর 
প্রয়োজনীয়ও নহে। & 

_ ফলকথা, ভারতবর্ষ দেশ কৃষিপ্রধানই আছে, আ'র কৃষিপ্রধানই থাকিবে 
যদি-কৃষিপ্রধান থাকে, তবে সম্মিলিত পরিবার বা একান্নবর্তিতাও অবস্ত থাকিয়া 
ধাহিবে। ক্কষিপ্রধান দেশমাত্রেই একান্নবন্তিতার অগৌরব নাই। যদি কোন 

স্ষারণে কৃষিপ্রধান দেশে সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থা ভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে 
সেই দেশে একটি বড়ই অনিষ্ট ঘটন! হইয়া থাঁকে। ভূমি-শুন্ত এবং একান্ত নিরকস 
শুদ্ধ মুরদার লোকের সংখ্যা অতিবর্ধিত হইয়া উঠে। আমাদের দেশে ম্ুর- 
দার লোক সকল বহুকাল ভূমিসম্পর্ক শুন হইয়া থাঁকে না, পরিশ্রমশীল এবং 
মিতব্যয়ীহইলে অল্প দিনের মধ্যেই ভারগেব! অন্ত প্রকারে প্রায়ই অঙপ স্বপ্ন জম! 
জমি ভোগ করিতে পাঁয়। কৃবিপ্রধান রুসিয়া দেশ আরও ভাঁল। সেখানে 
গ্রাম গুদ্ধ লোকের ভূমিতে মিলিত-মবত্ব, সুতরাং গ্রামস্থ সকল লোকেই অল্প হবল্স 



, আশ্ছিম, ১৩০৯। ] কবি ও শিপ্গ সমাজ । ৯৯১ 

' ভূমিতে চাষবাম করে । কেবল মজুরদারি করিয়! খায় এমন লোক নাই ঘলিলেই 
হয়। মূলে এই সম্মিলিত স্বত্বের ভাব আছে বঙ্গিরাই রুসিয়ার মধ্যে সর্ব প্রকার 
সম্মিলিত স্বত্ব জন্মাইবার এত চেষ্টা হইতেছে। রুসিয়ার মধ্যে যে সামাজিক 
(99০12115) এবং বিনাশিক € 11115) দলের এত প্রাহুর্ভাব হইয়াছে, 

তাহার হেভু রুসিদ্। সম্রাটের একাধিপত্য অথব! স্বেচ্ছাচারিতা নহে। ভৌমিক 
সম্মিলিত স্বন্বের অস্তিত্বই তাহার প্ররুত কারণ। ফরাসিদিগের দেশেও এ 
সামাজিক ( 5০০£9115% ) এবং সন্মিলিভিক (০০712001150) দল আছে। 

কিন্ত তাহাদের অভ্াখান স্বত্স্র কারণে হইয়াছে। পৈত্রিক ধন সম-বিভক্ত 

হইবার নিয়ম থাকায় এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী না থাকায় ভূমি সম্পত্তি 
এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া যায় যে, তাহার এক এক খণ্ড এক একটা পরিবার 
পোষণের যোগ্য থাকে না, সুতরাং বিক্রীত হয়। সেইগুলি বিক্রীত হইয়! 

গেলেই তাহার পূর্বব অধিকারীরা একেবারে ভূমি-সম্পর্ক শৃন্ত হয় এবং তাহাদিগকে 
উপজীবিকার নিমিত্ত মজুরদারের পেশা! গ্রহণ করিতে হয়। এ মজুরদার লোক 
সকলকে কাজ দিয়! সন্তষ্ট রাখিতে ন! পারিলেই তাহারা উৎপাত করিতে 
আরম্ভ করে এবং কখন কখন কাষ্্রবিপ্রবাদি অতি তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে। 

ফ্রান্সের এই দল সর্বদ| অসন্তষ্ট চিত্ত এবং* রাজ্য শাসনের নিয়ম, যখন যাহা! 
থাকুক, তাহা পরিবর্তন করিয়া স্থখী হইবার জন্ত যত্রশীল হয়। ইংলগডেও ভূমি- 
সম্পর্ক রহিত শ্রমজীবী 'লোকের দারিদ্র্য অতি কঠোর। কিন্তু ইংলও শিল্প 

বাণিজ্য প্রধান দেশ। ওখানকার শ্রমজীবীর! হয় স্থদেশীর কলকারখানায় কাজ: 
পায়, না হয় দেশ হইতে বাহির হইয়৷ পড়ে। ভারতবর্ষীয়ের ওপথে যাইতে 
পারিবে না। ইংলণ্ডে কোটি মাত্র লোৌক। উহাদ্দিগেরই সন্তান সম্ভতি এত 
হয় যে, শিল্প বাণিজ্য এবং উপনিবেশাদি দ্বার! তাহার্িগের খোরাক যোগাইতে 
সমৃস্ত পৃথিবীই যেন কুলায় না। ভারতবর্ষের পঞ্চবিংশ কোটি লোকের সন্তান 
সস্ততি যদি উহাদের মত শিল্প বাণিজ্যঞ্এবং উপনিবেশ দ্বারা আপনাদিগের্ 
আহাধ্য সাধন করিতে যায়, তবে সমস্ত সৌর অগৎটা ইহাদিগের প্রয়োজনীয় 
হ্ইয়! উঠিবে। 

অতএব সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, ভারতবর্ষ ক্ৃষিপ্রধান থাকিবে এবং 
সম্সিলিত পারিবারিক প্রণালী রক্ষ। করিনে। : যদ্দি তাহাই হয়, তবে কি এখান- 
কার বৈবাহিক প্রণালী সাধারণে পরিবর্তিত হইতে পারিবে? আমার বোধ 

, হয়, তাহা পারিবে না। এ দেশে বালা-বিবাহই প্রচলৎ থাকিবে।. দেশভেদে 



১৯২ অহাগগবন্থ। [২৪ খখ, সব গংখ্যা। 
বিবাহের বরস ভিন্ন হয়। স্থইডেন এবং নরওয়ে দেশে কন্তাকাল ২৫ হইতে 
৬* বতসর বয়স পর্যন্ত ৷ জর্দেলী এবং ইংলপ্তে ২১---২৩ বৎসর, জ্রীন্দে ২*--.২১ 
বৎসর, স্থুইজর্সগের কাথলিক সম্প্রদায়ে ১৬---১৭ বৎসর, সুইজর্শের প্রটেক্রান্ট 
সম্প্রদায় ২০_-২১ বৎসর, ইটালীদের্শে ১৫-_১৬ বৎসর, স্পেন. পোর্ট,গালে 
১৫--১৬ ব্থসর, মিসরে ১৪--১৫ বৎস্র, আরবে ১২--১৪ ধেৎসর পর্যন্ত । 

অতএব অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া যে ভারতবর্ধীয়দিগের কোন একটা বিশেষ 

রোগ তাহ! নহে। ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এবং ইহার! খুব উচ্চ 
গ্থানীয়। উহাদিগের মধ্যে কন্তার বিবাহ দিঝর ব্লীতি কন্যার ১৬ হইতে 

২০ বৎসর পধ্যস্ত বরসে। অতএব বাল্যবিবাহের সহিত হিন্দুয়ানির তেষন 

কোন সংনব নাই। পূর্বে ব্রাহ্মণের! অধিক বঙ্কল পর্য্যন্ত ব্রক্গচ্ধ্য করিতেন, 
তাহার পর বিবাহ করিয়া! গৃহী হইতেন। বৌন্ধদিগের সময়ে যতি ধর্মের 
আত্যস্তিক বাহুল্য দেখিয়া তাহাদিগের নিরসনের পর দীর্ঘত্রক্ষচর্ধ্য নিষিদ্ধ 

হইয়াছে এবং সেই অবধি জন্ন বয়সে ব্রাহ্মণের বিবাহ. প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্ত যখন দীর্ঘ অঙ্গচধ্য. ছিল, তখনও এদেশে ক্ন্যাঙ্কাল ১২।১৩ বৎসরের অধিক 

বলিয়া অবধারিত হয় নাই ।-__ত্রিংশহর্ষোদ্বহেৎ কন্তাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।' 
তবে কি বৈবাহিক ব্যাপারে কোন পরিবর্তই আবন্তক হয় নাই ?-_-আমার 

মতে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে । (১) বাহার! লেখ পড়া শিখিয়! রাজকার্ধ 
করিবেন, তাহাদিগের পক্ষে অল্পবয়সে বিবাহ কর্তব্য । (২) কতকগুলি লোক 

উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষ! ক্রিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ একেবারে পরিত্যাগ করুন এবং 
খ্বদেশীয় কৃষি শিল্পা উত্তমরূপে বুৰিয়! ইউরোপ চীন জাপান প্রভৃতি দেশে কৃষি 
শিল্পাির উন্নত্তির উপায় অবগত হউন। (৩) তীহারা নির্লোভ নিঃস্বার্থ এবং 

ভোগ-সুখ ত্যাগী হইয়া যে উপদেশ দিবেন, তাহা দেশীয় বড় লোক এবং ছোট. 

লোক সকলেই সমাদর পুর্ব্বক গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি এবং 
_জর্কপ্রকার উন্নতি হইবে। ভারতবর্ষে যে এত-টুকু, নিঃশ্বার্থত! আছে, তাহাতে 
আমার বিন্দুমা্জ সন্দেহ নাই । যাহারা এরপে নৈষ্টিক ত্র্গচর্ধ্য অবলর্খবন করিবেন, 
উহার! মাতৃভূমির প্ররুত উপাসনা! করিবেন এবং সে উপাসনা ঈশ্বরোপাসনা 
হিরেসল | এডুকেশন গেজেট । 

দিল) 



মহাঁজনবন্, মাসিক প্। 
২য় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা) কার্ঠিক, ১৩১৯ সাল। 

রণ্টজেনের 'নুতন আবিষ্কার । 
সর 

এ্রকটী কাচের" দাণ্ডায় একখানি রেশমী রুমাল ঘষিলে সেই ধর্ষণ খার! 
ভাঁড়িত উৎপন্ন হুইয়৷ দাও এবং রুমাল উভয় দ্রব্যেই ভাড়িত সঞ্চিত হয়! 

' একটী ছোট পালক তখন এ কাঁচ-দণ্ডের নিকটে জানিলে কাচদও পাঁলক- 
টাকে টানিয়া লয় .এবং দণ্ডে যে তাড়িত সঞ্চয় হইয়াছে, তাহা সুস্পঃ প্রমাণ 
ধরে। দাগ্াাতে যে তাড়িতটুকু সঞ্চি হয়, তাহাকে পরা ( 0251055 ) 

তাড়িত এবং ক্ষমালে যেটুকু সঞ্চিত হয়, তাহাকে অপর! (7685653 ) 

তাড়িত বলে। এই ছুই প্রকার তাড়িত পরস্পর কতকট! বিভিন্ন ধর্ধাক্রাস্ত ) 
কিন্ত উভয়ে মিশিবার সুবিধা পাইলেই মিশিয়! যায়। তাড়িত মিশ্রিত অব+ 
স্থায় বাসকু প্রস্ৃতি সর্বস্থানেই অসীম পরিমাণে অবস্থান করিতেছে। এই 
মিশ্রিত ভাড়িতকে নিরপেক্ষ (150081 ) তাড়িত কৃহে। & 

: ক্ষাচের দাগার় রেশমী রুমাল ঘষিয়া ভাড়িত উৎপাদন করিবার কথা 
ষ্টাস্তস্বরূপ বল! গেল, নতুবা সকল জিনিসের মধোই পরস্পর ঘর্ধণে তাড়িত 
উৎপন্ন হইয়া থাকে $ উবে সেই সেই বস্তুতে তাড়িত্ত সঞ্চিত সকল স্থলে 
থাকে না। কাচের দাণ্ডায় রেশমী রুমাল ঘধিলে “পরা” তাড়িত উত্ত 

দাণ্ডায় সঞ্চিত হয়) : কিন্তু গালা-নির্শিত, দাণায় জ্র্টানেল ঘষিলে 'পরা* 
তাড়িত দাগায় সঞ্চিত না হইয়া! পল্যানেলেই সঞ্চিত হইয়া, থাকে । গাল! 
দণ্ডে অপরা তাড়িত সকিত হয়। ফলতঃ ভ্রব্যগুণ অনুসারে তাড়িতের এ 
ব্ধূপ বিভিরতা হইয়। থাকে । ইই বস্তার ধর্ষণে তাড়িত উৎপর হই যথি, 
উভয়েই উহ! সঞ্চিত থাকিবার উপায় হয়, ভবে কোন্টীতে যে “পরা এবং 
কোন্টাতে যে “অপরা” তাড়িত সংস্থিত্ত হইবে, তাহ! জানিতে পাঁর। অধি- 
১০০০০ | 



১৯৪ পালে হজ [২ ধ্ ৯ সংখ্যা। 
ঠি 

" পরা ও অপরা তাড়িতের পরস্পর সন্নিকর্ষ হইলে উভয়ে মিশিয়া যায়, : 
কিন্ত উভয়ের মধ্যে বাঝু অথবা! ভাড়িত পরিচালক কোন দ্রব্য ব্যবধান থাক 
চাই। বায়ুব্যবধান থাকিলে মিশিবার সময় একটা জ্যোতিঃ প্রকাশ পার, 
অন্ত ব্যবধানে তাহা হয় না। বিছ্যৎ ও বজ্রাধাত, ভিন্ন ভিন্ন মেঘস্থিত এই 

পর! ও অপর! তাড়িভের মিশ্রণ উপলক্ষে-'উৎপন্ন হয় । 4 

পরীক্ষা দ্বার! প্রথমে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, একটী কাচনির্মিত নলের 
অভ্যন্তরস্থ বায়ু কতক পরিমাণে নিষ্কাশিত করিযী নলের ছুই মুখ দিয়া ছুইটি 
প্লাটিনাম ধাতুনির্মিত তার প্রবিষ্ট করিয়া দিস্বা কাচ গালাইয়৷ একেবারে 
যদি ছুই সুখ জুড়িয়া দেওয়া! যায়, এবং এ ছুই তারযোগে যদ্দি পরা ও 
অপর! হই প্রকার তাড়িত নলের মধ্যে প্রবিষ্$ করিয়া দেওয়! যাঁয়, তাহ 
হইলে এর ছই প্রকার তাঁড়িত নলের অভ্যন্ত্বস্থ বাযুর মধ্য দিয়া আসিয়া 
পরস্পর সংযুক্ত হইয়া মিলিত হইতে থাকে এবং সেই মিলন সময়ে নলের 
মধ্যে আলোক বিভাসিত হইতে থাকে । কলিক্ষাতার রাস্তায়ও অনেকানেক 
কারখানায় থে তাড়িতালোক দেওয়া হইতেছে, তাহার মুলতন্ব এই) 

_ পুর্বে পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন যে, পরা! তাড়িতই নলমধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া অপরা তাড়িতের তারের মুখে যাইন্স! মিলিত হয়, অপর! 

তাড়িতের - প্রবাহ হয় না। বৈজ্ঞানিক হার্টজ সাহেব অতঃপর এই আবি- 
কার করেন যে, পরা ও অপরা, এই উভয়বিধ তাড়িতেরই প্রবাহ হয় এবং 

মিশিবার সময় উভয়েই প্রবাহিত হুইস্জা নলের মাঝামাঝি কোন স্থানে আলিয়া 
মিলিত হয়। তিনি পরীক্ষা দ্বারা আরও আবির করেন যে, অপর 

ভাড়িতের প্রর্বাহ স্থুল কাঁচি বা অন্র প্রভৃতি শ্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয় 
পরিচালিত হয় না, অথচ ধাতব দ্রব্যের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়। | 

" "হাট সাহেবের এই পরীক্ষিত তত্বকে ভিততিম্বরূপ করিয়া বৈজ্ঞানিক 
, প্রীধর লেনার্ড সাহেব উক্ত নল-মধ্যস্থ তাঁড়িত-প্রবাহকে বাহিরে আনিবার 
চেষ্টা করেন এবং স্তজ্জন্ত নলের এক স্থানের কাচ কাটিয়৷ তথায় এলুমিনম 
নামক ধাতুনির্মিত একটী - পাত. বসাইয়া তত্বারা পরীক্ষা করেন এবং উহাতে 

-স্কুতকাধ্যও হন। অতঃপর পরীক্ষা দ্বারা তিনি ইহা নিরূপণ করেন যে, 
রর যার 
“জাতের মধ্য' দিয়া বাহিরে পরিচালিত হইতে পারে। 
কিন্ত এ জারির গাড়িও কা লা 



কার্ডিক, ১৩০৯। ] রপ্টজেনের জ্রতল আবিষ্কার । ৯৯৫ 

উহ যাহাতে চক্ষুর গোচর হইতে পারে, তজ্জন্ত প্রসিদ্ধ জন্্ণ . বৈজ্ঞানির 

রপ্টজেন সাহেব কিছু দিন হইল নিম্নলিখিতরূগী পরীক্ষা-বিধান করিয়! উদ্দেক্ 
ফলে পরিণত করিয়াছেন, 

তিনি একখানি পিসবোর্ড ব্যারি্ীম-প্যাটিনো-সাক্ানাই বেশ করিয়! 
মাখাইয়৷ সেখানি একটা অন্ধকার ঘবে প্ররূপ একটী নল হইতে প্রায় $ 
ফুট অন্তরে রাখিয়। দিলেন। ব্যারিয়াম-প্যাটিনো-সায়ানাইডের গুণ. এই যে, 
উহা আলোকরশ্সি আত্মদেহে শোবণ করিয়া লয় এবং শোষণ করিবার 

অব্যবহিত পরেই আবার উহার*বিকীরণ করে। বিকীরণের সমক্ন দেই শোধিত 
আলোক চক্ষুর গোচর হয়। স্থতরাং নলের নিকটে রাখার. পর যখন পিস্- 

বোর্ড হইতে আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তখন প্রমাণ হইল যে, নল 
মধ্য দিয়! তাঁড়িত-প্রবাহ নির্গত হইতেছিল,। এবং প্রথমে উক্ত পিস্বোর্ডে 

শোষিত হয়! পরক্ষণেই আঁবার উহ! হইতে বিকীর্ণ হইয়া! পরিমান হইতে 
লাগিল। 

যে তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে নলের গায়ে এনুমিনম পাত বসাইয! বাহির 
ক্র! যায়, তাহ! যে আলোকরশ্মি, ইহ! স্থির হইলে তরী তাড়িত-প্ররাহ ঝ 
রশ্মি সম্বন্ধে বহুল পরীক্ষা দ্বারা রণ্টজেন ন্যমহের নিরূপণ করিয়াছেন ৫ 

উক্ত অপর! তাড়িত-প্রবাহ সুকল দ্রব্যের মধ্য দিয়াই অল্লাধিক পরিমাণে . 
পরিচালিত হইতে থাকে। তবে যে ত্রব্টটার মধ্য দিয়! পরিচালিত হুইবে, 
সেই দ্রব্যের ঘনত্ব ও স্থুলত্ব প্রভৃতির উপরই উহার পরিচালন-ক্ষমত৷ নির্ভর 
করে; অর্থাৎ কোন পাতিল! বা. অল্ন পরমাণু দ্রব্যের মধ্য দিয়া! যাইতে 
হইলে প্রবাহ যত সহজে এবং সতেজে যাইতে পারে, পুরু অথবা ঘন পর” 

মাণু বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্য দিয়! তেমন সহজে বা! সতেজে যাইতে পারে না॥ . . 
ই সমস্ত তথ্যের উপর হইতে রণ্টজেন সম্প্রতি ফটোগ্রাফের এক অভি- 

নব. তত্ব আবিষার করিয়াছেন, -তৎসন্বন্ধে কিছু বলিবার পুর্বে সাধারথ 

ফটোগ্রাফ কিরূপে লওয়! হয়, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবন্ঠক । .. 
.. সাধারণতঃ যে ফটোশ্রাফ দেখা যায়, তাহার নূলতব এই. ্যা- 
লোকে সিলভার নাইটেট নামক পদার্থ বিশ্লি্ই হইয়৷ যায় ॥ যদি, একখানি 
কাচের উপর অন্তান্ত পদার্থে জমি করিয়া! সিলভার নাইটে,ট মাঁখাইয়। রাখ) 
যায় এবং এ কাচের প্লেটধানির উপর হুর্যযালোক পড়ে, তবে সিলভার 

সা বিট হয সন মেখানি অতি পয কাল হই মাইন) 



- ১3৯ 7 'অহাজনবন্ধু। [২য় খণ্ড ৯ম সংখ্যা। 
উট ও উট টি টিউটর টিটি বিটি 2 তিনের 

ধদি এ প্লেটের উপর এক অংশে কোন জব্যের ছারা পড়ে, তবে যেখান- 

টীতে ছায়! পড়ে নাই, অল্প সময়েই সেখানটা যত কাল হইবে, যেখানে 
ছায়! পড়ির়াছে (সেখানে আলোক কম বলিযা ) কাল তত হইবে না। 
ছায়ার বাঁ গ্রৃতিবিদ্বের মধোও গাড়তার ভেদ থাকে । আরসীতে যুখ দেখি- 
লেই বুঝিতত পারা "্যাক্স বে, প্রতিবিন্লটী আলোক ও ছাপার তারতম্য অন্থ- 
সারেই প্রস্তত। উহাতে অন্য স্িনিস কিছুই নাই। প্রুতিবিষ্বে এইকগ 
ছায়ার গাঢ়তার তারতম্য থাফায় সিলভার নাছইটে.টও প্রতিবিদ্বের অস্থরূপ- 
ভাবে অতি হুক্রূপে মিল রাখিয়াই অল্প বা অধিক কাল হয়। সিলভার 
মাইটে টের প্লেটে বা কাচপাত্রে প্রতিবিঘঘ ফেলিয়াই তাড়াতাড়ি প্রেটটী আলোক 
হইতে. সরাইক়। . লই্া সিলভার নাইটেট ধুইস্কাঁ ফেলিলে দেখা যায় যে, 
চতুর্দিকে ঘোর ফালক্ষেত্র মধ্যে অপেক্ষাকৃত সাদা অংশে একটা প্রতিবিত্ব 
উঠিয়াছে। সিলভার নাইটেট জলে গুলিয়া ফাঁয়। উহা বিশ্লিষ্ট হইলে যে 
কালটে জগ বাহির হয়, তাহা! জলে গুলিয়া যার না। , এই জগ্ঠ ছবি 

ভুলিয়। প্লেটটাকে আন্তে আস্তে হুর্য্যালোকহীন ঘরে জলে ডূবাইলে সিলভার 
মাইটেট ধুইয়া যায়। বুক্রূপে প্রতিবিত্ব অনুযায়ী বিশ্লিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ রৌপ্যের 
দাঁগগুলি ধুইয়া যায় না। শী রৌপ্যের দাগেই যে ছবি প্রস্তত হইয়াছে 
দেখ যায়, তাহাই ফটোগ্রাফের নেগেটিভ । গ্রটীতপরে দিয়া নীচে সিলভাব্ব 
নাইটে টের ফটোগ্রাফী কাগন্ধ রাখিলে অপেক্ষাকৃত সাদা প্রতিবিষ্বের নীচের 
স্থানটি াধিবতর কাল হয়। কালর নীচে আলো ন! যাওয়ায় ছবির চারি 
দিকের এ . অংশ সাদা থাছে। এ কাগজ ধুইয়! লইলেই ফটোগ্রাফের 
জবি হয়। | 

যে শ্থাত্র অনুসারে হুর্ধ্রশ্মি হইতে প্রথমে কাচখণ্ডে উল্টানো নেগেটিত ও 
পরে ফটোগ্রাফ ছবি প্রস্তুত হইয়া! থাকে, রণ্টজেন রশ্মি বা অপরা তাড়িত 
প্রবাহ হইতেও সেইযূপে ফটো গ্রাফ লওয়া যায়। এ প্রবাহও সিলভার নাই" 
টেটের বিশ্লেষণ করিতত প্রারে। | 

এ তাড়িত প্রবাহের সন্দুখে যদি আমি আমার হাতের চেটোটি রাখি, 
তাহ! হইলে সেই তাড়িত প্রবাহ চেটোর মধ্যভাগ এবং আশপাশ দিয়া সহ" 
জেই বাহিরে পরিচালিত হইবে; কিন্তু চেটোর মধ্য দিয়া বাহিরে পরিচাঁলিত 

সেই তাঁড়িতাংশের আর পূর্ত শত্তিং থাকিবে মা। চেটোর অস্থি মাংস 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্থূলতা. ঘনত্ব প্রভৃতি ভেদে তন্মধ্যে. পরিচালিত, 
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ভাড়িতাংশেরও শক্তির বিভিন্নতা৷ ঘটিবে। জানুরবাূদ্যনূররল্ঃ 
বাহিরে পরিচালিত হইতেছে, তাহার শক্তির আর কোন ব্যত্যয় হইবে নাঁ। 

.. এখন চেটোর পশ্চাতে যদি একখানি ফটোগ্রাফি প্লেট রাখ! যায়, তাহা 

হইলে সেই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট তাঁড়িত প্রবাহের ক্রিয়া সেই প্লেটের উপর 
বিভিন্নভাবে পদ্ঈিম্দ্ট হইবে। চেটে্র আশপাশ দিয়া 'যে তাড়িতাংশ প্রবাহিত 
হইয়! প্লেটের যে অংশে পড়িতে, সেই অংশটি সমস্তই কাল হইয়া যাইবে। 
চেটোর মধ্য দিয়া! যে তাড়িতাংশ যাইয়! প্লেটে পড়িবে, সেই ভাড়িতাংশের 
পক্তির অনুক্রমে চেটোর সর্ধাংশের সমগ্ত প্রতিকৃতি বিভিন্ন সেডে (9১806) 
প্রেটে উঠিবে। ভিন্ন ভিন্ন মাংসল অংশের মধ্য দিয়া যে প্রবাহ পরিচালিত 
হইয়াছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন গ্রতিক্কতি এবং ভিন্ন ভিন্ন অস্থ্যংশের মধ্য দিয়! 

ঘাহা! পরিচালিত হইয়াছে, তাহারও মিলির? প্রতিকৃতি প্লেটে ভুস্প পরি- 
লক্ষিত হইতে থাকিবে । 

এইরূগে প্লেটে হাতের চেটোর যে ছবিটা উঠিল, তাছা! উল্টা (77668859) 
ছবি। এ নেগেটিভ প্লেট হইতে সাধারণ ফটোগ্রাফের প্রক্রিয়া অনুসারে 
ফটোগ্রাফি কাঁগজে উঠাইয়া লইলেই সোজা ছবি হয়। 

রণ্টজেনের এই মৃতন আবিষ্কারের সম্যক বিকাশ হইলে, ইহা দ্বারা প্রধানতঃ 
তন্ত্র টিকিৎসারই বিশেষ উন্নতি হইবে । শরীরাত্যস্তরে কোথায় কি আছে, 

তাহার স্পষ্ট ছবি লওয়া যাইতে পারিবে। একটি গুলি অথবা মাছের কাটা যদি 
শরীরের কোথাও প্রবিষ্ট হইয়৷ থাকে, তাহাও ছবিতে প্রকাশ গাইবে, পেটের 
ছেলে কোথাস্ব কি ভাবে আছে জানিতে পারার প্রসব ক্ৃচ্ছতার অনেকটা 

নিবারথ হইবে । ফলকথা, এটী যে একটি মহান্ আবিষ্কার হইয়াছে, সে পক্ষে 

৮৮০ এডুকেশন গেট । 

বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ। 

কোন দেশের ইতিহাস উত্তমরূপে জানিতে হইলে প্রথমে জি দেশের 
(ভৌগোলিক বিবরণ জানা আবন্ঠক। দেশটা পৃথিবীর কোথায়-_উহার ' প্রকৃতি 

' কি উঞ্ণ, কি লীতন, জল বারু কেমন-সস্বাস্থ্যকর কি অস্বাস্থ্যকর, মৃত্তিকা উর্ববরা 



জী নরন্ধ।:1-২য় খওঁ, ৯ম সংখ্যা । 

কি অনুর্বররা, ইহাতে কিরূপ খাদ্য. সামগ্রী কেমন, পরিশ্রমে উৎপদ্থ হয়-_-উহাতে, 
আকরিক কি কি পাওয়৷ ..যায়, কেমন. কল জ্বস্ত থাকে, কি প্রকারের মনুষ্যের! 

বাস করে-_-এই সমস্ত বিবরণ স্থল স্থূল ন! জানিলে দেশের ইতিহাস কখনই; 
' ভালন্ধপে বুঝিতে পাঁর। যায় না  ' 

বঙ্গদেশের একখানি, মানচিত্র লইয়া! দ্রেখিলেই বোধ হইবে ৫যে, এই দেশটা 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত সীমার (ছার্জিলিঙ্গে ) হিমালয় স্পর্শ করিয়া ক্রমে বিহার, 
প্রদেশ, সাঁওতাল পরগণা এবং ছোটনাগপুর অতিজ্কম করিয়া উড়িষ্যা পথ্যস্ত 
দক্ষিণে নামিয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বাতিমুখ হইয়া হিজ্লী কাথির নিকট হইতে 
বঙ্গোপসাগর নামক সমুদ্র ভাগের উত্তরে পুর্ব এবং পূর্বব-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত 
হইয়া গিয়াছে । অন্স্তর রামুর সন্নিধানে আরাকান. প্রদেশ স্পর্শ করিয়া পুর্ব 
দিকে কতকগুলি পর্বত-শ্রেণীর ব্যবধানে ব্রহ্দেশ খ্ববং মনিপুর রাখিয়া! আসাম 

পথ্যস্ত উঠিয়াছে। ইহার উত্তর ভাগে নাগা জয়ন্তী খানি এবং গারো পর্বত মাল! 
আসাম প্রদেশের কিয়দংশ এবং ভুটান ও ধিকিমের রাজ্য । দেখিতে দেখিতেই 
বোধ হইবে যে, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূভাগ কখনই ইহার প্রাস্তবর্তী প্রদেশ সমস্ত 
হইতে নিতাস্ত পৃথকৃতৃত হইক্স! থাকিতে পারে না। ইহা বিহার, ছোটনাগপুর, 
উড়িব্যা এবং আসাম এই করয়েকটী প্রদেশের ষহিত একাস্ত লয় হইস্াই 
আছে। - ইতিহাসেও বানালার সহিত এঁ কল প্রদেশের চিরকাল অতি নিকট 
সম্বন্ধ । এক্ষণের ত কথাই নাই। অন্ন 'কাল পুর্ব্বে বাঙ্গাল) এ সকল প্রদেশের 
সহিত, একীভূত হইয়্াই এক জন প্রধান রাজকর্ম্মছারীর ( লেক্টেনাণ্ট গবর্ণরের ) 

কর্তৃত্বাধীনে ছিল- এক্ষণে আসামের জন্য পৃথক চীফ কমিদনর নিযুক্ত আছেন। . 
,. পুর্ববকালের ইত্তিহাসেও ছৃষ্ট হূয় যে, যিনি বিহার প্রদেশ অধিকার 
করিয়াছেন, বাঙ্গালাও তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছে-_যিনি উড়িব্যার প্রধান 
হইয়াছেন, ভিনিও'বাজালার মধ্যে আপন প্রভূত্ব বিস্তার করিতে গিয়াছেন-_ধিনি 

_আসামে প্রবল হইয়াছেন, তিনি বাঙ্গালারও সন্নিহিত ভাগে আপন প্রভাব 
প্রদর্শন করিয়াছেন পক্ষান্তরে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বাঙধালায় আধিপত্য হইলেই 
বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের প্রতি আধিপত্য বিস্তারের স্পৃহাটটা যেন সহজেই 

টক বাঙ্গালার কর্তা" হইলেই এ সকল প্রত্যন্ত দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ 

রুরাও, যেন অবশ্ান্তাবী হইয়া! উঠে. . '- 
দেশের এবং. তাহার ইতিহাসের . ওুকুতি, তত্রত্য প্রধান, নদীর পররতির, 

উপর বট নি ফর). মে (দেশে কোন হৃহৎ নদী, বর্তমান থাকে, সে দেশটা 
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প্রকৃত প্রস্তাবেই নর্দীমাতৃক অর্থাৎ সে দেশ & নদী কতই প্রহত। যে দেশে 
কোন বৃহৎ নদী বিদ্যষান, ৫স দেশে কোন্ দিক হইতে প্রথমে মনুষ্য সথণর 
হইয়াছিল, কোথা হইতে বিজিগীযু , রাজগণ আসিয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চয় 

. ক্করিয়। বল! যায়। যেমন নদী প্রবাহ ধরিয়াই প্রস্তর বালুকা এবং মৃত্তিকাদি 
আসিয়া প্রথমতঃ চরের, পরে ক্ষেত্রের, অনন্তর গ্রামের * এবং পরিশেষে দেশের 
সৃষ্টি করে, সেইরূপে নদীর তীরে তীরেই বিজিগীষু রাজগণ আপনাদিগের সৈন্ত 
পরিচালন করিয়া থাকেন। নদী তীর ধরিয়াই উপনিবেশের সংস্থাপন হয়। 

_ াঙ্গালার পশ্চিমোস্তর হইতে গঙ্গা শ্রবং পূর্ববোত্তর হইতে ব্রহ্ষপুত্র এই 
ছুইটা অতি বৃহৎ জলরাশি হিমাচলের অঙ্গ ধৌত করিয়া যে মৃত্তিকা আনয়ন 
করিয়াছে, তাহাই বহুকালে ক্রমে ক্রমে জম৷ হইয়া প্ররুত বঙ্গতূমি জন্মিয়াছে। গল 
গাঁজিপুর নগরের সম্নিধানে বিহার প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তর দিক হইতে 
ঘর্থরা এবং দক্ষিণ দিক হইতে শোণের জল পাইয়াছেন। অনস্তর হাজজিপুরের 

নিকটে গণ্ডকী নদী এবং ভাগলপুরের নিকটে কুশী (ব! সরযু) নদীও উত্তর 

দিক হইতে আসিয়! গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। এপধ্যস্ত গঙ্গার গতি পূর্বাস্য। 
পরে রাজমহলের পাহাড় উত্তীর্ণ হইয়াই গঙ্গা একবারে দক্ষিণাভিমুখ হইয়াছে এবং 
সেই অভিমুখে ভাগীরথথী নদীকে বাহির করিয়া দিয়াছে । গঙ্গার. গতি এ স্থান 
হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখ, অনস্তর উহার সহিত বরন্ধপুত্রের প্রধানতম 
শাখা যমুনা নর্দীর সংযোগ এবং সংযোগস্থান হইতে উভয়ের সম্মিলিত গতি হীষৎ 
পূর্ব, অধিকাংশ দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর পর্য্ত। গঙ্গা এবং ব্রদ্দপুজের 
সাগরাভিমুখে গতি যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, আর্দিমকালে বাঙ্গালা দেশে মন্ুষা- 
সঞ্চারও এ ছুই নর্দীর অন্ুক্রমে হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত বোধ হয় না। 
গঙ্গা এবং তাহার করপ্রদ! নদীগুলির কুলে কূলে আসিয়া আধ্যজাতীয়ের৷ এই 
দেশে লব্ধ প্রবেশ হন। অনন্তর তাহারা ব্রহ্মপুত্রের সহিত গঙ্গার সঙ্গমস্থল প্রাপ্ত 

হইয়! ক্রমে আবার এ নদের তীরে তীরে উত্তর সুখে গমন করেন। ধিনি বাঙ্গা ৮ 
দেশের নানা স্থান পর্যটন করিয়! দেখিয়াছেন, তাহার স্পষ্টই বোঁধ হুইবে যে, 
গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের উপকূলভাগই আধ্য-বহুল-_অপরাপর অংশের লোকেরা 
সে পরিমাণে আধ্যমুখ-প্রী এবং শরীর সৌঠ্ঠব-সম্পনন নতহ। ছোটনাগপুর, সীওতাল- 

পরগণা, চট্টগ্রাম বিভাগ,. খাসি জয়স্তী পর্বত - গ্রবং কুচবিহার প্রদেশ সকল 
চাঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের দূরবর্তী পর্বতময় বনাকীর্ণ। এ স্ল স্থানের অধিবাঁসি- 

, গণের মধ্যে অনাধ্য উপাদানের আধিক্য সহজেই অন্গতৃত ছয়।' | 



হত;  অইাজনবন্ধু [হিয় খণ্ড ৪ম সংখ্যা। 

, কোন দেশের প্রধানতম নদীর গতি দেখিলেই সেই দশটার কোন ভাগ 
উচ্চ, কোন ভাগ নীচ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় । বাঙ্গালার প্রধান নদী গঙ্গা 

এবং ব্রহ্গপুত্র। তন্মধ্যে গঙ্গা ইহার পশ্চিম উত্তর দিক হইতে আসিয়া পূর্ব 
দক্ষিণাতিমুখে গমন করিয়াছে। ক্রঙ্গপুত্র উত্তর পুর্ব হইতে আসিয়া দক্ষিণ 
পশ্চিমে গিয়াছে । এই €দশটার উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পুর্ব্ব ভার্ধা উচ্চভূমি এবং 
দক্ষিণ ভাগ ক্রম-নিয়। যে স্থানে গঙ্গা এবং (ক্রহ্ষপুত্রের প্রধান শাখা! ) যমুনার 
সম্মিলন, সেই ভাগের ভূমি সর্ববাপেক্ষায় অধিকতর নিয় । অতএব সমস্ত বাঙ্গাল! 
দেশের আকার একখানি নুপ্রশস্ত পত্রের পর--তীহার চতুর্দিক উচ্চাবয়ব এবং 
দক্ষিণ প্রদেশ নিরতিশয় নিয়। 
উচ্চভ্মিতে প্রীক্বই পর্বত থাকে অথবা উচ্চভূমি মাত্রই পর্বত-সন্নিহিত হয়। 

বাস্তবিক বাঙ্গালার উত্তর দিকে হিমালয় পর্বত--ইহার পশ্চিম ভাগে বিদ্ধ 
পর্বতের শাখা প্রশাখা এবং ইহার পুর্ববদিকেও একটী পর্বত-মাল! দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে হিমালয়ের যে ভাগ বাঙলার সন্নিহিত, তাহার সর্বোচ্চ গ্রিরি কাঞ্চনশূঙ্গ 

নামে বিখ্যাত। উহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২৮ হাজার ফুট উচ্চ। বিশ্যাঁচলের যে 
খণ্ড বাঙ্গালার পশ্চিমাংশের অন্তর্গত, তাহার প্রধান গণ্ডশৈল পরেশনাথ পর্ব 
নামে খ্যাত। উহার উচ্চত ৪ হাজার ৪ শত ফুট। বাঙ্গালার পূর্বদিকে যে 
সকল পর্বত আছে,তাহারও কোন কোনটার শৃঙ্গ ১১।১২ হাজার ফুট উচ্চ হইবে। 
এই সকল পর্বত এবং পার্বতীয় দেশে অনেকানেক অনাধ্য জাতির বাস। বোধ 
হয়, কোন সময়ে উহারাই আপনাপন অন্নিহিত সমতল দেশ ভাগ ও অধিকার 
করিয়াছিল। আধ্যেরা আসিয়! তাহাদিগের স্থানে নদীমাতৃক সমস্ত উর্বর! ভূমি 
গ্রহণ করিলে উহারা এ সকল পর্বত ও বনময় স্থানে প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা 
করে। উত্তর দ্বিগববর্তী পর্বতে যাহার! বাস করে, তাহারা শিখ, গুর্থা, ভোট, 

লেপ্চা, আবৰক্স, মেক এবং গারো! প্রভৃতি নামধারণ ক্রিয়া! আছে ।. পশ্চিম- 

_দ্রিগবত্তী পর্বত নিবাসীর! সীওতাল, পাহাড়িয়।, গোন্দ এবং কোল নামধারী 
হইয়াছে। পূর্বদিগ-বর্তী পার্ধতীয় জাতীয়দিগের নাম, লুসাই, খাঁসি এবং 
কাছাড়ি। এই সকল অসভ্য জাতির মধ্যে যাহারা উত্তর দিক নিবাসী, 
তাহাদিগের আকার কতক তাতারীয়দিগের ন্যায়-_যাহার৷ পুর্বিক নিবাসী 

তাহাদিগের আকার কিক্ৎপরিমাণে ব্রদ্ষদেশীয়দিগের ভায়-কিস্ত যাহারা পশ্চিম 
দিক নিবাসী, তাহাদিগের আকার ভারতবর্ষের বহিঃস্থ অপর কোন দেশের , 

লোকের স্যার নহে। অনুমান হয়, উহারাই প্রক্কত গ্রন্তাবে ভারতহুমির আদিম 



(কার্তিক ১৩০৯.। ]. বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ। ৯৯০১ 

অধিবাসী ছিল। এক্ষণে অরমাত্রাবশেষ হইয়াছে। পার্ধতীয় জাতীয়ের৷ কেহ 
অন্ন, কেহ অধিক পরিমাণে আধ্যদিগের খর্প্রণালী এবং আচার গ্রহণ 
করিয়াছে । যাহারা হিন্ুজাতির সংস্গব অধিক পাইয়াছে, তাহারা গো-ব্রাঙ্গণের 
সম্মাননা করে, যাহার! এ সংম্রব অল্প পাইয়াছে, তাহারা ভাদৃশ সম্মানন! 
করে না। 

পৃথিবীর ঘে ভাগে ষে দেশ অবস্থিত হয়, প্রান্পই সেই অবস্থানের অন্সারে 
উহার বায়ু উষ্ণ বা নীতল হইয়া! থাকে । বাঙ্গাল দেশ ১৯১৮ এবং ২৮১৫" 
উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮২ ও ৯৭*পূর্ব্ব দ্রাঘিমাধুশের অন্তর্বর্তী) অতএব উহার অধি- 
কাংশই পৃথিবীর উষ্ণকটি বন্ধের বহির্ভাগে অবস্থিত। কিন্তু তাহা হইলেও ইহ! 

অতি উঞ্ণ প্রদেশের মধ্যেই গণ্য । এক বৎসর ধরিয়া এখানে তাপমান্ 
দ্বারা দৈনিক গড় উত্তাপ দেখিলে বৎসরের গড়ে প্রায় তাপমানের ৭৯, 

পাওয়! যায়। ইহাঁকে বার্ষিক তাপমান বল! যাইবে। কিন্তু তাপের পরি- 
মাণ বাঙ্গালার, সকল ভাগে অথবা বর্ষের সকল সময়ে সমান থাকে না॥ 

যে ভাগ সমুদ্র-কুল হইতে যেমন দর, তাহার বার্ষিক তাঁপমানের ইতরবিশেষ 
প্রায়ই তত অধিক হয়। উত্তর-পূর্ব কোণে (কাছাড় প্রদেশে) অথবা 
উত্তর-পশ্চিম কোণে ( পান! প্রদেশে ) শ্রীক্ষকালে যেমন গ্রীক্ম অধিক, শীত- 

কালেও তেমনি শীত অধিক হয়। কিন্তু লমুদ্র-সন্িহিত কলিকাতা অথব! 

চট্টগ্রামে ওরূপ শীত-গ্রীষ্মের ভয়ানক আতিশব্য হয় না। জমুদ্র-সগ্গিহিত প্রদেশের 

বায়তে অধিক জলীয় বাম্প থাকিতে পায়-__সমুদ্র হইতে দুরস্থ প্রদেশের বাযুতে 
জলীক্ন বাপ অর থাকে, এই জন্তই ওরূপ প্রভেদদ ঘটে। বাস্তবিক বাঙ্গাল! 

দেশের বাযুতে ষভ অধিক জলীয় বাম্প মিশ্রিত থাকে, তেমন আর কুত্রাপি 

নহে। বিশেষতঃ ইহার যে ভাগ সর্বাপেক্ষা নিম্ন, তাহার বাস একাস্ত বাম্প, 
পুর্ণ। উষ্প্রধান-দেশবাসীর! প্রায় পরিশ্রম-কাতর হয়। প্রকৃত বঙ্গদেশ- 

নিবাসীগণ যদিও নিতান্ত শ্রমবিমুখ না হউন, তথাপি শীতপ্রধান-দেশবাস্টন 
ইউরোপীয়দিগের স্তায় কিম্বা পর্বতনিবাসী কণ্টজীবী মনুষ্যদিগের স্তায় বিশেষ 
শ্রমশীল নহেন। তীহাদিগের মধ্যে যে শ্রমশীলতা দেখিতে পাওয়। যায়, তাহা! 
দেশের গুণে হইয়াছে বলিয়া! বোধ হয় না; তাহার! যে তীক্ষবুদ্ধি আর্য্য- 
বংশ-সম্থৃত, তাহারই পুকুষান্থক্রমিক পরিণামদর্শিতার ফল এ শ্রমশীলত।। . 
, বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ দিকের বায়ু নিতাস্ত জলসিক্ত। এ বা যেখানে 
পর্বত দ্বারা প্রতিহত হয়, তথায় তাহার বাশ্প ঘনীভূত হইয়া অজঅধারে 

১৬, 



হ%.. বহাঁজনবু। 7২ খও ৯ম সংখ্যা । 
বর বদ) আদর কদর জল রত 
সফল স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জি নামক 
ধে প্রসিদ্ধ নগর বাঙ্গালার এঁ ভাগে অবস্থিত, তাহার বাধিক বৃষ্টিমান ৫২৭ 
ইঞ্চি। বৃষ্টি অধিক পরিমাণে হইলেই উদ্ভিদ জন্মে-_কৃষিকাধ্যের সুবিধা হয়-_- 
এবং অক্লায়াসেই মন্ুষ্যের খাদ্য-সামগ্রী, উৎপন্ন হইয়া! থারঁকে। বাঙ্গালার 
ক্কৃষিকাধ্য অতি সহজ। কৃষিকার্য সহজে নির্ববাহিত হয় বলিয়া! এখানকার 
লোকের অবকাশ অধিক এবং তীহারা বিদ্যাচর্চাত্ম উন্ুখ। বঙগদেশনিবাসীরা 
 চিরকালাবধি লেখা-পড়ার চচ্চা করিয়া আসিতেছেন এবং বিদ্যাবতার যৎপরো- 
নাস্তি গৌরব করেন। কিন্তু বাঙ্গাল অতি বিস্তীর্ণ দেশ। ইহার পরিমাণ- 
ফল ২৫১৭৩৮ বর্গমাইল। এই সুপ্রশত্ত ভূভাগের সর্বত্রই যে এক প্রকৃতিক, 

তাহা হইতে পারে না। ইহার সর্বত্র সমান উঞ্* বা সমান উর্বরা নহে। 
সকল স্থানে বৃষ্টিপাত সমান হয় না। বায়ুর উপর বৃষ্টির পরিমাণ নির্ভয় 
করে। শীতখতুতে যে উত্তরবাযু বহে, তাহা হিমালয়ের নিয়দেশ হইতে 
আইসে। এ সময়ে হিমালয়ের উর্ধভাগে দক্ষিণ দিকের বায়ু বহিতে থাকে। 
শীতকালে সমুদ্র হইতে প্রবাহিত জলসিক্ত উচ্চ 'বায়ুপ্রবাহের অধিকাংশ জলই 
হিমাচলে তুষার-সম্পাতে পধ্যবসিত হয়। কিছু অংশ নামিয়৷ পড়ে এবং উত্তর 
দিক হইতে যে নিয্ের বাযুপ্রবাহ তখন চলিতে থাকে, তাহার সহিত মিশে। 
এই ছুই বাধুপ্রবাহের সঙ্সিলনে অল্প অন্ন বৃষ্টিপাত হয়। তাহাতে বিহার 
প্রদেশে, ছোটনাগপুরে এবং বাঙ্গালার মধ্যভাগে রবিশম্ত জন্মে। গ্রীন্মখতুর 
প্রীরস্তে দেশের উপরিস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হইয়! উর্ধে উঠে এবং উর্ধা দিয়া 
সমুদ্রের দিকে যায়। দক্ষিণদিগ.বর্তী সমুদ্র হইতে দক্ষিণে বায়ুর প্রবাহ জমির 

ঠিক উপর দিয়া বহিতে আরম্ভ হয়। এর বায়ু প্রথমতঃ দেশের অভ্যত্তর 
ভাগ পধ্যস্ত যায় না, সমুদ্রের কুল লইয়াই থাকে । অনন্তর উহা ক্রমে 

এ-ট্রুমে দেশের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই সমুদ্রাগত. বায়ুর 
সহিত ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী ভূভাগ হইতে আগত পশ্চিম-বায়ুর যে সংঘাত 

. হয়, তাহাতে বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ মাসের ঝটিকা সমস্ত উৎপর হইয়া থাকে । পরে 
যখন সমুদ্র-বাযুর বল বর্ধিত হইয়া উঠে, তপ্নন আর ঝড় হয় না--বর্ষাখতু 

প্রবৃত হুইয়। যায়। এ বর্ষার আগমনে বাঙ্গালার সর্বপ্রধান আহারীয় যে 
তওুল, তাহার চাষ হইয়া থাকে । বাঙ্গালা দেশে যে সকল ঝটিকার উৎ? 

গাঁত হর; তাহার মধ্য. যে গুলি অধিক্ ভয়ানক, সে- গুলি প্রায়ই বঙ্গোপ- 
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সাগরে জম্মে। অনস্তর উত্তর-পশ্চিষাভিমুখী হইয়া দেশের মধ্যে প্রবেশ করে 

এবং তাহার সর্বনিম্ন ষে ভাগ, তাহাতেই "বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়! 

চলিয়৷ যায়। টিটি রাযি দারা 
উৎপাত অধিক হয়। 

বাঙ্গালার আক্ষরিকের গাড় নি এ দেশের অনেকা- 
নেক স্থানেই পাখুরিয়৷ কয়ল! পাওয়! যাইতে পারে। যেখানে পাথুরে কয়ল! ' 
থাকে, দেখানে লৌহও থাকে । কিন্তু এ পর্যযস্ত অধিক লৌহ এখানে প্রস্তত ' 
হয় নাই। বাঙ্গাল! দেশের 'অনেকানেক, স্থলে যথেষ্ট পরিমাণে চূর্ণ-প্রস্তরও 
পাওয়া যায়। এবং ভাগলপুর জেলার কোন কোন অংশে সীনক, রজত 

এবং তাত্র-খনি আছে। স্থুজোর জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে শ্লেট প্রস্তর পাওয়া 

গিয়া থাকে । উড়িষ্য এবং আসামের স্থলবিশেষে অল্প পরিমাণ ন্ববর্ণও 

পাওয়া! যায়। কিন্ত বাঙ্গালার বাণিজ্য এক্ষণে কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যের উপরেই 

নির্ভর করিতেছে । 

বাঙ্গাল। দেশের এবং তন্লিবাসীদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা যাহ! স্থৃল স্কুল 

কথা বল! হুইল, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে ছুইটী বিষয়ের প্রত্তি বিশেষ- 
রূপ লক্ষ্য হইতে পারে) প্রথমতঃ বিবেচনা হয় যে, বঙ্গবাসিগণের পক্ষে 

প্ররুতপ্রস্তাবে একজাতিত্ব প্রাপ্তির উপায্ন কি? দ্বিতীয়তং বিবেচন! করিতে 
হইবে যে, বাঁক্সালার বাণিজ্য-কাধ্য যাহাতে কেবলমাত্র কৃষি-উৎপর্রের উপর 

নির্ভর না করিয়া! শিল্পজাতের উপরে আইসে, তাহার উপায় কি? এই হইটট 

বিষয়ের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়৷ বাঙ্গালার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে 
ইতিহাসপাঠের প্রকৃত উদ্দেশও ন্ুুসিদ্ধ হইবে । আমর! ইংরাজরান্বের অধীন 
হ্ইয্প! কিরূপ ভাবে চাঁলিত হইতেছি? আমর! কি আপনািগের ভাবি মঙ্গলগ্রাম 
দর্শনে যাঁইতেছি, না দিন দিন হীনবল, হীনবুদ্ধি, হীনঅর্থ হইয়া পরিণামে 

প্রধবস্ত হইন্লা যাইব, এরূপ পথে পদার্পণ করিতেছি? যেমন €জ্যাতিষশাঙ্ু. 
আকাঁশবিহারী গ্রহগণের কক্ষ নিরূপণ করিয়া! দেয়, ইতিহাসও সেইক্প মন্ধুষঠ 
জাতির গন্তব্য পথ দেখাইয়' দেয়। বাক্ষালার ইতিহাস পাঠ করিবার স্যন্ক 
বাঙ্গালীর কর্তব্য, তাহারা আপনাদ্দিগের ভাবি মঙ্গলামঙ্গল অনুসন্ধান করিয় 

যুধিয়া'লন। জ্যোতিষ শানে গ্রহদিগের ঘে পথ নির্ণীত হয়, গ্রহ্গণ বছাগি 
«সদ পথের €েশ-মিত বিপর্যয় করিয়া চলিতে সমর্থ নহে। কারণ গ্রহগণ 

, জড় পদার্ঘ॥ কিন্ত ইতিহাস-্প্রর্শিত পথ বধি: অণু বলিয়া! নিশ্চয় হ, 
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তবে পরিশামহর্শা মন্ষ্ক্বীব আপনাদিগের চেষ্টা ছারা! অবন্তই সেই পথের 
কতব ব্যতিক্রম করিতে পারেন । . যে দেশের লোকেরা এ্রন্নপ চেষ্ঠা করেন, 
ভাহারাই সভ্য, ক্বাধীন এবং সজীব জাতি। যাহারা ওরণ কোন চেষ্টা 
করিতে হয় জানে ন1, তাহারা বর্ধর ' এবং অসভ্য ? যাহারা, করিতে পান্ধে 

না, তাহার! নির্জীব ) যাহাদিগকে করিতে দেয় না, __তাহার! দাস্ন্ৎ পরাধীন 

মটর কার। 

মটর কার (81০6০: 05:) নামক যানেম্ব বিষয় অনেকেই অবগত 
আছেন। এই যান সাধারণ রাস্তার উপর দিয়া চালান যায়। রেল বা 

টামকারের ন্যায় ইহার জন্য বিশেষ ব্লাস্তা প্রস্তত করিতে হয় না। ইহা! 
চালাইতে ঘোটকেরও আবশ্তকতা হয় না। কেরোসিন 'তৈলের বাম্প 

বারা ইহা চলে। আমাদের দেশে, এমন কি কলিকাতাতেও মটর কার 
এখনও কেহ ব্যবহার করে না। গাড়ী-ব্যবসায়ী সকল দোকানে এখনও 

মটর কার খরিদ করিতে পাওয়া যায় না। আম্মি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, 
ইহা ১৭ নং চৌরঙী রোড "৭১০ ড/55657 প1201106 0০০র দোকানে 

খরিদ করিতে পাওয়া যায়। আমি উক্ত কোম্পানীকে চিঠি পত্র লিখিয়া মটর 
কার সম্বক্ষে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি এবং আমার স্থির ধারণা যে, কোন্ 

শিক্ষিত লোক যদি উক্ত গাড়ী চালাইবার ব্যবসার করেন, তাহা! হইলে চাকরীর 
জন্য পরের তোষামোদ করিতে হইবে না। কোন রেল ষ্টেসন হইতে ভাল 
পাকা ্রীষ্তা যদি কোন বড় গ্রাম বা নগর পর্যাস্ত যাইয়া থাকে, সেই 

স্থানে মটর কার চালাইলে যথেষ্ট উপার্জন হইতে পারে। 

»৮ মটর ফার নান! প্রকারের আছে। আরোহীর ষংখ্যানুসারে মূল্যের 

ন্যনাধিকা হইয়া থাতক। হুই ব্যক্তির জআরোহণোপযোগী একটা মটর কারের 

মূল্য ৩০০০২ টাকা, ৪ জনের উপযোগী গাঁড়ির মূল্য ৬৪০০২ টাঁক! ইত্যাদি । 
বড় লোকেরাই নিজেদের ব্যবহারের জন্য উক্তরূপ গাড়ি খরিদ করিতে পারেন । 

ব্যরসায়_ করিতে হইলে ওয়াগোনেট € ড/58০:৩::০) নামক গাড়ীই দ্বিধা: 
জনক । চালফসমেত ৮ জন আরোহীক্গে উদ্জ গাড়ী বহন করিতে সক্ষম ॥ 

পামাদের দেশের পাক! রাস্তার উপর চালাইবার পক্ষে এই গাড়ীই .বঙ্দূর্থ 



কার্তিক, ১৩০৯.। ] মটর কার? ০৫ 

উপযোগী । উক্ত গাড়ীর সুল্য ৮১০৯২ টাকা। কোন শিক্ষিত ভত্রযুবব 
বর্দি একটা কোম্পানী গঠন করিয়া অথর! ' নিজেই মূলধন সংগ্রহ করিয় 
ওয়াগোনেট মটর কার চালাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে 
তাহার জীবিকানির্ধবাহের জন্য অন্য কোনরূপ উপায় আর দেখিতে হয় না। 
উক্ত গাড়ীর গজি, ঘণ্টায় ১৫ হইতে ১৮ মাইল পধ্যস্তর নিয়ে আয়-ব্যয়ের 
হিসাব দিলাম। 

ব্যয় | মূলধন-_---. 

ওয়াগোনেট গাঁড়ীর মূল্য ৮১০০২ 

কলিকাত৷ হইতে আনাইবাঁর খরচ ও গাড়ী রাখিবার 
ও চালক প্রভৃতির জন্ত গৃহ প্রস্ততের খরচ ৯০০২ 

” ৯০০০৭ 

মাসিক ব্যয় ।---- 

কোন রেলষ্টেসন হইতে কোন প্রধান নগর বা গ্রাম 
যদি ১৪ মাইল হয়, তাহা হইলে যাতায়াতে ২'ঘণ্টা লাগিবে। 

উক্ত ২৮ দাইল ভ্রমণ করিতে কেরোসিন তৈলের মূল্য. ৩/* টাকা। 
যদি দৈনিক ২ বার যাতায়াত কর! যায়, তাহা হইলে তৈলের মুল্য__ 

দৈনিক ৭২ টাকা হিসাঘে মাসিক ২১০২ 
২ জন চালকের বেতন মাসিক ৪০২ . 
১৯ জন চাঁকরের বেতন মাসিক ৮. 

১ জন মুহুরির বেতন মাসিক র ১৫২. 

অন্তবিধ ব্যয় মাসিক ২৭. 

্ ৩০৪২. 

চাঁলক সমেত ৮ জন আরোহীর বিষয়. পূর্বেই কথিত হুইয়াছে। 
সুতরাং চালককে বা দিলে ৭ জনের নিকট হইতে ভাড়া পাওয়! 
সাইবে । ১৪ মাইল রাস্তার জন্ত যদি ভ্রন প্রতি -১২ টাক! ভাড় স্থির 
করা যার, তাহ! হইলে অসঙ্গত হইবে না। তাহ! হইলে প্রতি বারে ৭২ 
ও দৈনিক *ৰার যাতায়াতের ভাড়। ৭১৫৪-২৮৮৩০ দিনে মাস»-৮৪০২ 



৭০৬ মহাজনবন্ধু ॥ [২য় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 

প্রতি বারে ৭ জন আনোহী নাও ধুটিতে পানে, অথবা রাস্তায় মধ্যে 
, কেহ কেহ নামিয়া যাইতে গারেন, তজ্জন্ত বাদ দিতে হইবে ১৪০২ 

৭৩৬ 

বাঘ পুর্ববস্ৃত খরচ ৩০০২ 

মাসিক লাত ৪০০২ 
মহাজনের নিকট টাকা কর্জ করিয়া র্যবসায় করিলে মহাজনের 

৯০০০২টাকার স্থুদ শতকরা ১২ হিঃ মাসিক দেল ৯০২ 

৩১০ ৃ্ 

গাড়ী মেরামর্ত ও আবশ্তক গৃহারি প্রস্তত অন্য মন্কুত্ত থাকিবে ৬০২. 

নিকর লাভ ২৫০২ 

যে ব্যবসায়ে সমস্ত খরচ বাদ দিয়া মাসিক ২৫০২ টাক! সুমাফা পাঁওয়। 
যায়, সেই ব্যবসায় কি অবহেলার যোগ্য? বার্ধিক মুনাফা ৩০*০২ টাকার 
মধ্যে যদি প্রথম বর্ষেই ২০০০২ টাক! মহাজনের দেনা! পরিশোধ কর! যায়, 
তাহা হইলে সদ করিয়া লান্ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । ৭১৩ /০3%- 
৪৫১ প150102 0০র এজেন্ট মহাঁশয় আমাকে লিখিয়াছেন যে, যদি সমতল 

রাস্তার উপর প্রতি ঘণ্টায় ১৫ হইতে ১৮ মাইল গতিতে গাড়ী চালাইয়া 
প্রত্যহ ৫* মাইল ভ্রমণ কর! যায়, .তাহা হইলে ওয়াগোনেট গাড়ী ২ বৎসর 
মেরামত করিতে হইবে না। মেরামতের প্রয়োজন হইলে উক্ত বোল্পানীৰ 
মেরামত ক্রিয়! দিবেন। একজন বি এ, কিন্বা এম এ, উপাধিধারী ব্যক্তি 

৮২৪২ টাকা মাসিক বেতন পাইবার সহসা আশা! করিতে পারেন কি? অন্তান্ঠ 
বিষয় 'জানিতে হুইলে পূর্বোক্ত কোম্পানীকে লিখিতে হইবে। তীঁহার৷ গাড়ী 
মিজি নি টাযাসাভারিরানার লগত পাডাগাজজরানিন 

জীশীতলদাস নায়। 



কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর স্ট--আর্ধ-মিশন স্কুলের পার্থে এক বাড়ীতে 
ইহার কারখানা জল! হইয়াছে। কুষিল্লা প্রভৃতি স্থানে, এক প্রকার সরু 
তল্তা বাশ জন্মে। তাহা কলিকাতায় আমদানী হইতেছে। দাম লম্তা। 
বড় ছাঁতার মাপের ১২টা কাটির দাম ও উহা আনিবার পাথেয় খরচা 

ধরিয়া ও॥ হিসাবে ।১* আর্নী মাত্র। ক্াটিগুলির গাত্র ছুরি ছার! পরিঙ্গার 
করিয়া লইয়া উহ! রৌদ্রে অল্প গুকাইয়৷ লইতে হয়। পরে একস্বানে অগ্নি- 

কুণ্ড করিয়া কামার-দোকানের লৌহ তাতাইবার মত ভাবে কয়লা চাপাইয়া 
আগুন করিতে হয়। পরে টানাপাখা টানিবার হুইলের মত এক প্রকার 

বাটওয়াল! যন্ত্র আছে, € টানাপাখার হুইল ঘুরিতে থাকে, ইহা ঘুরে না) 
এই লৌহ-যন্ত্রকে ,পুর্যোক্ত আগ্তনে কল! চাপা দিয়া তাতাইতে হয়। এক 
দল ৫1৭ জন লোক প্রত্যেকে এইরূপ এক একটা যন্ত্র লইয়া উহা আগুনে 
তাতাইতেছে। ইহা ভিন্ন তাহাদের নিকট এক প্রকার সীড়াশী আছে, এই 
সীড়াশী এমন ভাবে গঠিত যে, তন্থারা তল্তাগাছটার মুখ বসিয়া পায়ের 
ভারে অনায়াসে ধরা চলে। পূর্বোক্ত তল্তাগাছটীর প্রথম পাক পর্য্যস্ত যে 

স্থানে ফাঁপা গর্ত আছে, উহাতে বালি পুরিয়া দেওয়! হয়) কারণ তাহা! 
হইলে অল্প তাপে শীন্র তলতাগাছটী ফাটিতে পারিবে না; তথাপি অনেক 
নষ্ট হয়। এই বালিপুর্ণ তল্তার মুখটা অগ্রিকুণ্ড-টাকা উত্তপ্ত কয়লার উপর 
রাখিয়া কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিতে হয়। পরে উক্ত মুখ সেই পদস্থ সীড়াশী দ্বার! 
ধরা হয়। ওদিকে সেই উত্তপ্ত পাখাটান৷ হুইলবৎ তাতাল অগ্নি হইতে বাহির 
করিলে দেখা যায় যে, যদি উহ! লোহিতাকৃতি ধারণ করিয়! থাকে, তাহাহইলে অল্প 

জলে ভিজান নেক্ড়! দিয়! মুছাইয়! উহার তেজ কমাইয়! পদস্থ সীড়াশীবন্ধ কাটির 
মুখে উহাকে রাখিয়া আস্তে আন্তে কাটির মধ্যদেশ ধরিয়া! কাৎ করিয়া! নোয়াইলে, 
উহা! সেই চাকার গাত্রে গরমে নরম হইয়! অর্থাৎ চাকার তাপে তল্তাবাশের 
অপর পৃষ্ঠ! অল্প দঞ্চ-হুয়, সেই সময় অন্ন নরম হয়, কোন কোনটা ব! 
নরম হইয়া আসিবার সময় উপর পৃষ্ঠা, ফাটিয়া! চটিসসাও যাক্স, এইরূপ অবস্থা 

হইলে উহা! ছুরি দিয়! চাচিয়া ছুলিয়৷ লইতে হয়। যাহা হউক, উক্ত উত্তপ্ত 
চক্রের কিছুদুর পর্যন্ত তল্তাটী আদিলেই উহার ছুই প্রান্তে তৎক্ষণাৎ এক 



২০৮  মহাজনবন্ধু । [ ২য় খণ্ড ৯ম সংখ্যা । | | 
গাছি দড়ি বাধিয়া 'দেওয়া হয়। এই দড়ি বীধা পথ্যস্ত এক দলের কাজ। 
তাহার পর অপর দল, অন্ঠ এক স্থানে এঁ ভাবে অগ্রিকুণ্ড করিয়া! তাহা 
ঘেরিয়া বসিয়া! থাকে। ইহারা দড়িবাঁধা কাটি লইয়া, উক্ত কাটিটা পুন- 
য়ায় উত্তপ্ত কয়লার উপর রাখি! নাড়াচাড়া করিক্না তাতাইয়। লয়। এ স্থানে 
সমুদ্ধয় কাটিতে তাত্মইবার কারণ এট্ যে, তল্তাবাশ প্রাক্ক সমান আকৃতির 
হয় না, উহা! বীকাচোর! থাকে, এই কারিকরদলে কাটিটীর বাক! সংশোধন 

: করিয়া সমান করিয়া লয়। - তৎপরে ১।২ দিন বাদে উক্ত কাটির মুখের 

বক্রস্থানের দড়ি খুলিয়৷ দিয়া, অন্ত একদল ্ারিগরে এই কাটিতে বার্ণিশ 
করে। কান্ঠ বার্ণিসের সঙ্গে এই বার্ণিসের মিল আছে। পরস্ত ইহারা 
বার্ণিস করিবার পুর্বে এই কাটির গাত্রে কালিবিশেষ দিয়া নানাবিধ কারু- 
কার্য করিয়! পরে বার্ণিস দিয়া উহাকে স্থায়ী করিতে পারে। উপস্থিত 

কাল দাগ স্থানে স্থানে দিয়া বার্ণিন কর! হয়, অর্ডার করিলে, লতা-পাতা- 

ফুল ইত্যার্দি আকিয়াও বার্ণিন করা চলিৰে। এই শ্রেণীর কারখানায় 
কেবল ছাতার বাট প্রস্তত হইয়! বিক্রীত হয়। ইহার! বার্ণিস কর! ১২টা 
কাটি ॥৮%* আনা ॥* আনায় বিক্রয় করেন। অতএব ডজনকরা ।* আন। 
বা।%* আনা লাভ থাকে।. আমর! যে কারখান৷ দেখিলাম, ইহাতে ৮ জন 
লোক তিন দলে বিভক্ত হইয়। কাধ্য করিতেছে। ৩ জন তাতাল দিয়া 

কাটির মুখ বাঁকাইয়া দিতেছে, ৩ জন উহা তাতাইয়া সোজা করিতেছে। 
১ জন বার্ণিন করিতেছে, এবং অপর ১ জন কাটির ভিতর বালি পুরিতেছে 
ও কাটিগুলি কারিগর সকলের নিকট যোগান দিতেছে। 

১০টা হইতে ৫টা পধ্যস্ত ৭ ঘণ্টায় এক জন লোক, ঘণ্টায় ১২ট। 

হিসাবে কাটি প্রস্তুত করিলে ৭ ঘণ্টায় মে ৮৪ টা কাটি বা ছাতারবাট 
প্রস্তত করিবে । এই হিসাবে পারম্পরিক-পরিশ্রম বলিয়া, ১ জনে এক দিনে 

এ ৮৪টা করিলে ৭ জনে ৫৮৮ট! বাট ক্রিবে। উহার মূল্য গড়ে প্রতি ডজন 

&* আনা হিসাবে ধরিলে ২৭ টাক! হয়। অতএব ৭ জন লোক লইয়া 

প্রাত্যহিক কারখানার আক্__ ২৭॥ টাকা! 
তৎপরে ৭ জন লোকের ১২ হিসাবে রোজ ধরিলে ৭২ টাক! | 

- রর তুলিতে 

'লাত-্্" ২৯. 
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এ শ্রেণীর কারখানা এ দেশে এই নৃতন। এখনও ইহার প্রত্যহ চালাইবার মত 
অবস্থা হয় নাই। ২৪ দিন চালাইয়! যে মাল উৎপর হয়, উহা! বিক্রীত 
হইয়া ফুরাইয়া গেলে, আবার ২৪ দিন এই কারথানা চলে। দিনটির 
এ কাজ একবার দেখাইয়। দিলেই সে কন্সিতে পারে। : 

০ 

দেশীয় শিল্প-সতবাদ | 

শুনিতেছি, এক সময়ে দেশীয় শিল্পজাতের তালিকা প্রস্তুতি করিবার জন্য 

কলিকাত৷ স্বদেশী ভাগার এবং নাগপুর স্তায়নথধা আফিস হইতে চেষ্টা হইয়াছিল ১ 
কিন্ত আমরা সাধারণে তাহার ফল জানিতে পারিলাম না। দেশীয় জিনিস যে 
কি কি হয়, মাহা অনেকে জানেন না) আর কোথায় পাওয়া যায়, তাহা 

আরও কম লোকে জানেন। 

এখন এদেশী জিনিস এত হইয়াছে যে, বিদেশী জিনিসের ব্যবহার ব্যতীত 

অনেকটাই চালান যাঁয়। যাহা সম্পূর্ণরূপে বিদেশে প্রস্ততি, তাহাই এ স্থলে 
বিদেশী বলিয়া ধরিতে হয়, এবং যাহা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রস্ততি, তাহাই 

দেশীয়। ফরাশডাঙ্গার কাপড়ের সুতা বিলাতী, দেশীয় হেটে! কাপড়ের 
হুতাঁও প্রায়ই বিলাতী, কিস্তু ও সকলকে দেশীর বলিয়াই ধরিতে হয়। 
নাগপুরের মিলের বা বোম্বাই মিলের সকল কাপড় এবং কানপুর মিলের 
মোট! কাপড়গুলির হুতাঁও বিদেশী। কানপুরী টুইলের হৃতাঁও গুনিয়াছি, 
বিলাতী। কিস্তু ও সকলই এদেশী বলিতে হইবে। চীনেবাড়ীর জুতার 
চামড়া, টোয়াইন, পেরেক সমস্তই বিদেশী এবং কারিকরেরাও বিদেশী ১) তথাপি 

এঁ প্জুতা” এদেশে প্রস্ততি হয় বলিয়া এদেশী ধরিতে হয়। নচেৎ শিল্পপ্রধান, 
ইংলগ্ডের *শিল্প” নাই বলিয়া যে ধরিতে হইবে! চামড়া বল, পাট বল, 
কুতা বল, সবই ইংলগ্ে “বিদেশ” হইতে গরিয়াই “তথায়” শিল্পজাতে পরি- 
বন্তিত হইতেছে । এবং ধনবান্ কলওয়ালা ও সাধারণ কারিকরের মধ্যে 
ইহুদী, গ্রীক প্রভৃতি সকল জাতীয় লোকই তথায় আছে । তবে বিলাতী 
কুলওয়ালাদের সহিত সংস্ষ্ট কল বলিয়া কানপুরের কোন কলওয়ালা যদি 

,ফ্ল্যানেল কাশ্মীরাদি বিলাত হইতে আনাইঙ্লা স্ধু এদেশী কলের আফিস 
৭ 
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হইতে বিক্রয় করেন, তাহাকে দেশী জিনিস বলা যায় না। ধারিওয়ালের 
কলের লুই বা! র্যাপার ও ফ্ল্যানেল এদেশী মালে এ দেশেই প্রস্ততি হয়। 

এক্ষণে এ দেশে যে সকল দ্রব্য প্রস্ততি হয়, তাহার একটা মোটামুটি 
তালিকা দিতেছি। কোন «বিশ্বস্ত” এজেন্সি দ্বারা লইলে ব! নিজে চেষ্টা করিয়া 

জিনিস বাজারে অনুসন্ধান করিলে সুক্লেই পাইতে পাঞ্জিবেন। বিশ্বস্ত” 

কথাটী বলিবার কারণ এই যে, কোন সময়ে আমি দেশীয় মোজ। চাহিলে 

একজন দোকানদার সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট বিলাতী মোজ! দেশীয় বলিয়া আমাকে 
দিয়াছিলেন। তাহ! ছ'দিনে ছি'ড়িয়া গেল! ৬খনও কানপুরের কলের মোট 

কিন্ত যথেষ্ট মজবুত মোজা গ্রাস্ততি হয় নাই। 
আমার অসম্পূর্ণ তালিক! যদ্দি পাঠকগণ সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা 

হইলে দেশীয় শিল্পীদ্দিগের হয় ত কোন উপকার হইতৈও পারে । 

কাপড়। 
০ হি (8 দের 

: ধুতি ও উড়াঁনি__ প্রতি মঙ্গলবারে হাবড়ার হাটে সর্বপ্রকার দেশীয় ধুতি 
বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে । তথা হইতে গৃহস্থেরা এবং পাইকারেরা কাপড় 
কিনিয়৷ লইয়া বান। হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়৷ ও পাবনা জেলার কাপড়ই 

অধিক আইসে বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। ছিট্, লুঙ্গি প্রভৃতি ফরিদ- 
পুর ও চট্টগ্রাম হইতেও পাইকারের হাতে আইসে। গামছ। অজশ্র বিক্রয় 
হয়। কঁইকালা, রামজীবনপুর, কলে, বালী-দেওয়ানগঞ্জ, হরিপাল, ফরাশ- 
ডাঙ্গা, শাস্তিপুর প্রস্ৃতি স্থানে মোটা ও সরু উড়ানি ও ধুতি এখনও যথেষ্ট 

প্রস্তত এবং হাঁবড়ার হাটে বিক্রীত হয়। 
হ “ফরিদপুর ও যশৌহরের মোটা ধুতি বেশ টেকসই বলিয়াই দেখিয়াছি। 

বাঙ্গালা এমন জেল! নাই, যেখানে আজও কিছু না কিছু ধুতি প্রস্তুত 
হয়। রিষড়ার ও নাগপুরী কলের খুব মোটা ধুতি ছোঁটনাগপুর ও বীকুড়া 

প্রভৃতির ঘরিদ্রগণ ব্যবহার করেন। প্র সব অঞ্চলে ঘরের সুতার বুনান 
: খুব মজবুত ও খুব মোটা! কাপড় আজও ব্যবহার হয়। 

২1 চাদর-ও জাম। প্রভৃতির জন্ঠ থান--পশ্চিমে “মোটিয়া” কাপড়ে গৃহ 
ব্যক্তিরা “দোহর”: বা ছুই পাঁট জোড়া দিক! ছুই ফর্দের দোলাইয়ের তায় 
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গান্রবন্ত্র প্রস্তুত করেন। সৌথীন বাঙ্গালী দরিদ্রাবস্থায়ও আর তাহা ব্যবহার 

করিতে পারেন না। কিন্তু এক ফর্দ মাঞ্চে্টরী বা বোম্বাই চাদরে ততটা! 
শীত কাটে না। প্রব্ূপ মোট! কাপড়ের থান চুয়াডাঙ্গ! ও কুষ্টিয়া অঞ্চলেও 
প্রস্তত হয়। প্র গুলিকে “জোলার কাপড়” বলে। সম্ভবতঃ সকল জেলাতেই 
প্িরূপ কাপড় প্রস্তন্ঠ হইয়া থাকে । 

কুষ্টিয়ার চৌথুবি ডোরাদার ও রঙ্গিন বিছানার চাদরও অনেক বিক্রস 
হয়। আমি দেখিয়াছি, সাধারণতঃ সর্বশ্রেণীর মুসলমানেরা এই সকল দেশীয় 
বস্ত্র অধিকতর পরিমাণে ব্যবহার করিয়! স্বধন্মী তাতিদের উপকার করিয়া 
থাকেন। বোম্বাই, মান্দা, নাগপুর ও কানপুরের কলের মোটা “বোম্বাই 

চাদর”, দানাপুর, শিউড়ী, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানের ট্যার্চা-বুনান ও ফুলদার 
চাঁদর, ক্যানানোরের- উৎকৃষ্ট টেবল-রুথ, শিউড়ির ও নাগপুরের ও ভুটিয়া 
রঙ্গিণ মোট! সুতার পর্দার ও ফরাশের ও বিছান! ঢাকা রাখিবার উপযুক্ত চাদর, 

ফেরিওয়ালাদের ,নিকট ও ভাল দোকানে খুঁজিলে পাওয়া! যায়। কুষ্টিয়াদির 
পাতল! ছিট, নাগপুরী মার্কিন ও নয়ানগুক ও টুইল, আমেদাবাদী লংরুথ, 
কানপুরী টুইল ও টি-্ল্থ এক্ষণে পিরান ও কামিজের এবং লেপের ও 
বালিসের ওয়াড়, বিছানার চাদর প্রভৃতির অভাব মোচন করিতেছে । নান!” 

প্রকার “শিটিং”-_-মোটা চওড়া বহরের কাপড়--কলে হইতেছে । কানপুরী 

ফ্রোরুথ ও চৌক। ক্লথ হইতে বেশ ফরাশের চাদর হয়। নদীয়ার দামুর- 

হুদার “রিব”-দেওয়া। মোটা থানের চাদর লুদৃশ্ত ও টে'কসই। 
৩1 তোসক ও বালিশের খোল প্রভৃতির উপযুক্ত কাঁপড়-_নদীক্কায় শিকার- 
পুরের ডোরাদার মোটা থান পাটনাই বা! মাদ্রাজী খেরো৷ € থেরো৷ যে বিলাতীও 
আছে, তাহা সকলে জানেন ন! ) ও কুষ্টিয়ার্দির, মোটা ছিট হইতে এবং পশ্চিমে 

মোটা কাপড় রঙ্গাইয়া তোসকের খোল প্রস্থতি বেশ হয়। কানপুরী শালুঃ 
লক্ষৌ-ছিট, রঙ্গিন লেপের খোল, ভাগলপুরী রঙ্গিন বাঁফতা প্রত্ৃতি হইতে... 
নেপের খোল, বালাপোষ প্রভৃতি ভালই প্রস্তত হয়। নাগপুরী ব৷ কানপুরী 
ডিল ও দেশী» খেরো হইতে বেশ বালিশের খোল প্রস্তত হইতে পারে 
অনেকে মুলমানী লুঙজি জোড়া দিয়াও বেশ প্লেপ প্রস্তত করেন। - . 

৪। কোটি, পেন্টলন, টুপি প্রভৃতির কাপড়--কুমিম। 19 কুষ্িয়াদির মোটা! 
ছিটে, কানপুরী, নাগপুরী ও বোম্বাই. কলের সাদ! জিন; থাকি ও নীল রঙের 

, ও. নান! প্যাটার্ের, চৌধুরী ডলে কোটি গেপ্টুলেন' গ্রতথতি বেশ হয়। 
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জাহানাবাদ, ঘাটাল, বহরমপুর, বাকুড়া, তাগলপুর ও আসামের তসর, বাফতা, 
গরদ, এরড়িমুগা, মটক! প্রভৃতি এই কাধ্যে বেশ চলিতেছে। হুগলীর জাহানা- 
বাদ মহকুমার বালী দেওয়ানগঞ্জের “মুরেঠার” কাপড় হিন্স্থানী ও মুসলমান 
তদ্রলোকদিগের প্রিয়। টুপিও যে সে রেশমী ও পশমী কাপড়ে প্রস্তুত 

করা যায়। পশমী টুপি কাবুলীদের নিকটে পাওয়! যায়।* মলিদা ও শালের 
টনি তিনারারা ররর নর 

ভারতে শিল্পশিক্ষা। 

পুনা-শিপ্প-দমিতিতে মহাত্ব! | জনক তালাতির বস্তু তা । 

শিল্পাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে ধাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদের আমি 
কয়েকটা উপদেশ দিতে চাই ।--১ম উপদেশ, শিল্প শিখিবার কালে এবং 

শিক্ষা! শেষ হওয়ার পর পধ্যস্তও যতদিন না৷ কাজে কর্দে পাকা হইয়া বসিতে 
পারা যায়, ততদিন কোনরূপ আমোদ-প্রমোদ, সুখস্থাচ্ছন্দ্ের প্রয়াস পাওয়া 
উচিভ নয়। পুনায় কিরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে এবং 

আমার নিজের দেশ আহমদাবাদেও দেখিতে পাই, যুবকদল বেশ-ভূষা। করিয়া 
ছড়িহাতে সায়ং সময়ে আমোদ করিয়া বেড়াইতে বাহির হন। শিল্প শিখিবার 
সময় এ সকল করিলে চলিবে না । তখন খুব প্রাতঃকালে কারখানাক্স যাইতে 
হইবে এবং রাত করিয়া বাড়ী ফিরিতে হইবে। ইহাতে আপাততঃ একটু 
ক্রেশ বোধ হইবে সত্য, কিন্তু পরিণামে স্থুখ হইবে। 

, ইয় উপদেশ-_সহিষু। ও অধ্যবসায়শীল হওয়া চাই। একবারেই সকল 
কাজ করিতে পারিব, এমন আশ! করিতে পারা যায় না। আমি যেসকল 

শিল্পের কথা বলিব, তন্মধ্যে অনেকগুলিই নূতন, উহাদিগের সম্বন্ধে পুস্তকাদিতে 
তেষন কোন কথ. নাই। আর যদিও কিছু থাকে, তাহারও অধিকাংশ এ 
দেশের জলবায়ুর. অবস্থা-বিভেদে তেমন কাধ্যকারী হইবে না। ফলে, শিক্ষা 
নিজে নিজেই করিতে হইবে, সুতরাং প্রথম প্রথম পরীক্ষা-স্থলে অনেক 
সময়েই অকৃতকার্য হইবার সম্ভাবন। ) কিন্ত তাহাতে ভক্মোদ্যম না হইয়া 
সহিষুঃতা! ও অধ্যবসায়সহ কার্ধ্য করিতে পারিলেই পরিণামে মঙ্গল হইবে। 
. ওয় উপদবশ--কোন শিল্পব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া! উহাকে হীনকার্য মনে. 
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করিলে উহাতে উন্নতি লাভ করিতে পার! যায় না। যে ব্যবসায়ই অবলম্বন 
কর, উহা সততার সহিত চাঁলাইতে পারিলেই প্রতিপত্তি লাভ হয় ; নতুবা 
ব্যবসায়ের উৎকষ্টতা, নিকুষ্টতা বিবেচনায় ব্যবসায়ীর প্রতিপতি হয় না । কাটিবারের 
রাজনৈতিক বিষয়ের সরকারী এজেন্ট কর্ণেল হন্টার বলিয়াছিলেন যে, এক 
জন ভাল মুচি একজন কু-রাজমন্ত্রী অপেক্ষা সমাজের অধিকতর উপকারী । 

আমার শেষ উপদেশ-_স্বহক্ড কা্য করিবার প্রবৃত্তি যেন হয়। ইহা 
মর্যাদার হানিজনক বলিয়া মনে করিতে নাই। শিল্প ব্যবসায়ের মধ্যে এমন 

অনেক বিষয় (কি কি উপাদান কির পরিমাণে মিশাইয়! একটা দ্রব্যের 
উৎপাদন করিতে হইবে ইত্যাদি) থাকে, যাহা! কারিগরদিগের নিকট কতকটা 
গোপন রাখিতে হয়। কাজেই সে স্থলে নিজ হস্তে কর্ম করিতে ন! পারিলে 

আর উপায় নাই। আর এক কথা, নিজে হাতে কাজ করিতে ন! জানিলে 
কারিগর প্রভৃতির নিকট প্রতারিত হইতে হয় না। একজন কারিগর দিনে 
কতটুকু কাজ ,করিতে পারে, তাহা জানিয়া কারিগরদিগের কাজের নিকাশ 

লইতে পারা যায়। কোন একজন কারিগরের অনুপস্থিতিতে কারবার বন্ধ 
যায় না। সুতরাং খরিদ্দারদিগকেও সন্তষ্ট রাখিতে পারা যাঁয়। 

এই উপদেশ-বাক্যগুলি আমার নিজের অভিজ্ঞতার ফল। আজ দশ 
বসরের কথা বলিতেছি, আমার ছেলেটা তখন ম্যাট কিউলেশন পরীক্ষা 

দ্বিবার জন্য প্রস্তত হইতেছে ; আমি স্থির করিলাম, গবর্ণমেণ্টের চাকরী অথব! 
ভাক্তারী ওকালতী প্রভৃতির অন্যতম বিষয়ে ছেলেকে ন! ঢুকাইয়৷ উহাকে 
কোনরূপ শিল্প শিখাইব। কিন্তু কি শিল্প শিখাইব, তখন তাহা স্থির কিয়! 
উঠিতে পারি নাই। করাচীতে থাকিতে দেখিয়াছিলাম, অনেক চামড়া জাহাজে 
বোঝাই হইয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। আমার মনে হইল, পুত্রকে সেই চামড়ার 
*পাঁট” করিতে শিখাইব। পুজ্রও এঁ সময় মধ্যে ম্যাট কিউলেশন পরীক্ষায় 
উত্তীর্দ হইল। উক্ত শিল্প অবলম্বন করাই স্থির হওয়ায় পিতা-পুজ্রে উহারু 
অভ্যাস করিতে লাগিলাম। উহার সন্বন্ধে কি কি পুস্তক প্রকাশিত হুইয়া- 
ছিল তখন আমার জানা ছিল না। ম্থুতরাং "রসায়ন বিজ্ঞানের সাধারণ কাধ্যে 
ব্যবহার” শিক্ষা সরস করিলাম এবং “চামড়া” প্রবন্ধটী পড়িয়া! ফেলিলাম। 

ইহার কিছুদিবস পরে ইংলণ্ডে যাইয়া আমি পুক্রকে চামড়ার শিল্পসম্বদ্ধে 
একখানি পুস্তক পাঠাইয়। দ্বি। আমার পুত্র তখন মিঃ স্যাঞ্চার্জি শাপুজ্ছি 

কোম্পানীর চামড়ার কারখানায় শ্িক্ষা-নবিণী করিতেছিল--খুব প্রাতে যার, 



১৪ !, - 'অহাজনবন্ধ। (২ খঞ্ড ঈম-সংখ্যা। 

রাত্রিতে আসে, আমোদ-প্রমোদ তাহার কিছুই ছিল না। কারখানায় “হাতে 
হেতেরে” কাজ শিখিত এবং পুস্তক হইতে তৎসবদ্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ 
করিত। টার পরার পা রাড পাতার বার 
উত্তীর্ণ হইতে পারিল। . 

চামড়া রঙ্গাইয়। "কিরূপে উহার গ্রাট করিতে হয়, আহার শিক্ষা! হইয়! 
গেলে, উহাকে ভিন্ন ভিন্ন কাধ্যে ব্যবহারের উপযোগী করিবার মত শিক্ষা 

আরম্ভ করা গেল। এ -সন্বন্ধে পুস্তকার্দি হইতে আমাদের দেশের উপযোগী 
তেমন কিছু জানা গেল না! । সুতরাং আমাদের নিজেকেই নিজেদের শিক্ষক 
হইতে হইল । ইহাতে অনেক মাল মসলা, অনেক অর্থের অপব্যয় হইতে লাগিল, 
পুনঃ পুনঃ অক্কতকাধ্য হইতে লাগিলাম। আমার পুভ্র একবার নিরুৎসাহ 

হইয়া কাধ্যই ছাড়িয়। দিবার উপক্রম করিল। আমি নিয্নতই তাহাকে 
উৎসাহ দিতে লাগিলাম। এইরূপে ৮ বৎসরকান নিয়ত চেষ্টার পর জীবনের 

সঞ্চিত সমস্ত অর্থগুলি ব্যয় হইয়া যাইবার পর-_আমক্স! কৃতকাধ্য হুইলাম। 
এই কার্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণকে আমর পিত-পুজ্রে অনেক বিষয়ে উপ- 

দেশ দিতে পারিব। আমরা যাহা না পারিব, তাহ ইংলও» জন্মনী ও 

আমেরিকার শিল্পীদিগের নিকট হইতে জানিয়! লইতে পারা যাইবে। পুনার 
শিল্পসমিতিও শিল্পশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারিবেন। 

এখন কেহ এই বলিবেন যে, আমার কিছু জ্ঞান, পয়সা ও প্রভৃত্ব ছিল 
বলিয়াই, আমার ছেলেকে ওরূপে তৈয়ারী করিতে পারিয়াছি। আমি বলি 
যে, এই নগরীর মধ্যে আমার স্তায় জ্ঞান, পয়সা ও প্রতৃত্ব পৃথকভাবে এবং 
একাধারে অনেকেরই ত আছে। ফলকথা, উদ্যমশীলতার অভাব। একটা 

নৃতন শিল্পশিক্ষায় অর্থব্যয় ও সহিষ্টণুতার প্রয়োজন । অর্থব্যস় করিতে বাহার! 
পারেন, তাহাদের মধ্যেও আবার অনেকে এমন রলেন, “ছেলের জন্য টাকা 

»গ্বরচ করিতে পারি, কিন্তু ছেলের কিসে উন্নতি হইবে না হইবে, সে চিন্তায় 
নিজেকে 'জআলাতন করিতে চাহি না।* তাহাদের সমন্ধে আমার কথা এই, 

পিতা; পুত্রের উন্নতিসাধনের জন্ত যথাসাধ্য যত্ব না করিলে, পুত্রের সন্বন্ধেই 
তাহার কর্তব্যই পালন করা হয় না। পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষায় পিতাকে যোগ 

অথবা নিজেই তাহা স্থির করিয়া দিবেন। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার পিতা দ্বয়ং, 

. যদি, ঘোর নাও দিতে পারেন, তথাপি পুত্রের. কি্নপ. শিক্ষ। হইতেছে, সে 
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সম্বন্ধে খোজ-খবর রাখিবেন। পুক্র কৃতকাধ্য হইলে আনন্দ প্রকাশ 
করিবেন, অকৃতকার্য 'হইলে পুত্রের প্রতি সহান্ভৃতি দেখীইইবেন। এইরূপে 
পুর কাজ-কর্শ আরম্ভ করিয়া যত দিন না উহাতে পাক! দুয়া বসিতে 

পারে, তত দিন উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পুত্রের পিতার 
এইটুকু কর্তব্যাংশ বলিয়াই আমি মনে করি। ৮ 

উপসংহারে আমার একটা বক্তব্য এই যে, দেশময় শিরসমিতি সং চিত” 
হইলে শিল্পশিক্ষায় উৎসাহ হয়।' এই সমস্ত সমিতির সহায়তায় ক্রমশঃ ভবি- : 
য্যতে আমাদের দেশ শিল্পসমৃ্ধি বিষয়ে প্রধান দেশ সমূহের মধ্যে যে গণ্য 

হইবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। এডুকেশন গেজেট । 

মিশ্রিত.দ্রব্য স্বতন্ত্র করিবার উপায় । 

সাধারণতঃ , গৃহস্থ-ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য নিম্নণিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা স্বতন্ত্র 

করা হয়। | 

(১) কেবল জল দ্বারা, €২ ) কেবল অগ্নি দ্বারা (৩) কেবল 

বায়ু দ্বারা, €৪ ) কোথাও জল ও অগ্নি, (৫) কোথাও চুম্বক শক্তি 
এবং €৬) কোন কোন স্থলে জল, টির নিনারক রাগ রির 
একত্র কার্যে প্রয়োজন হয়। 

সবরগদুদগচনি বনি রিল এ 
(১) কেবল জল দ্বারা ।_-নারিকেল শস্য গুকাইয়া, ঘানিতে গিশিয়া, 

নারিকেল হইতে উহার তৈল স্বতন্ত্র করা হয়। কিন্ত এ চাপ দ্বারা তৈল 

স্বতন্ত্র করিলে তৈলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ থাকে। তাহা 

এখানে বলা অনাবশ্তক । কেবল জল ছারা উহার তৈল ত্বতন্ত্র করা! হয়, 

আর তাহাই বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল। | 
নারিকেল শস্য কুরিয়া, কাপড় দিয়া নিংড়াইলে, মারিবেল ছয় পাওয়া 

যায়। এ ছুগ্ধ পরিফার জলে ঢালিয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ রাখিলে, তৈল 
জলে ভাসিয়া উঠে। পয়ে এ তৈল সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা এত উৎ- 

কৃষ্ট তৈল যে, ইহার গন্ধ নাই এবং ইহা কাচা খাওয়া! যায়। . 
(২) কেবল অগ্নি দ্বার ।-_সকলেই জানেন, মিশ্রিত ধাতু হইতে ধাতু 

, স্বতন্ত্র করিতে কেবল অগ্নিরই প্রয়োজন হয়। যদ্ধি ঘ্বত ও মৃত্তিক! একত্র 
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খাকে, জবস কৃজলজনান 
সুজন ও. গর্জন. তৈল ছু'য়ে মিশ্রিত হইলে উৎরুষ্ট টীন বার্ণিস হয়,” কিন্ত 
খ বার্ণিস বিশিষ্ট টীন-পা্রে অগরির তাপ দিলে, উক্ত হুই ভ্রব্য ত্বতয্্র হইয়া 
'যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। 

(৩) কেবল কাযু বার ।--সকলেই জানেন, ভ্্রীলোঝোরা দাইল হইতে 
তূষি স্বতন্ত্র করিতে যে কুলা ব্যবহার করেন, ভাহার ছারা কেবল বায়ুর 

 শাহায্যেই 'দাইল হইতে-'ভূষি শ্বতন্ত্র হয়। পশ্চিমাঞ্চলে পুষ্পের তৈল- বায়ুর 
ছারা তিল তৈলের ভিতর আনয়ন, কর! হয়, তাহাকেই ফুলেল তৈল বলে। 
কতকগুলি সুগদ্ধি ফুলের পাপড়ী সংগ্রহ করিস এবং কতকগুলি তুলার পাত 
করিয়া, এঁ পাতগুলি তিলের তৈল অথবা জলপাই তৈলে ( ্থুইট অয়েল ) 
যদি ভিজাইয়! লওয়া হয়, এবং পরে কোন পরিষ্কার মৃত্তিক!-পাত্রে অগ্রে 
ফুলের পাপড়ী রাখিয়া তাহার উপর তৈলসিক্ত তুলার পাত রাখিয়া, পরে 
পরে এ পাতের উপর যদ্যপি পুনরায় পাপড়ী :রাখ৷ যায়, এবং এ ভাবে 
পাঁপড়ী ও তুলার পাত পর পর সাজাইয়া রাখা যায়, তাহ! হইলে বাসর 
'সাহায্যে পাপন্ীর তৈল তুলার পাতে আসিয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। কিছু 
দিন এঁ ভাবে রাখিলে এই প্ররক্রিয়! দ্বার! সহজে ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়। 

(৪) কোথাও জল ও অধি দ্বার ।--আসব করিবার সমর রিটর্টে ( ৰক- 
যন্ত্রে) ফুল ও জল দিয়া অগ্নির সাহায্যে চোলাই করিয়া ফুল হইতে তৈল 
স্বতন্ত্র করা হয়। এই তৈলে বাতু থাকে ন! বলিয়া! ইহা শীত্র বায়ুর সহিত 
মিশিতে যায়, এই জঙ্ত ইহার নাম প্বায়ী তৈল।” মস্ত প্রভৃতিও, জল ও 
অগ্নির বারা স্বতন্ত্র করা হয়। : 
(৫) কোথাও চুম্বক শক্তি দ্বারা ।--দরজীদের ইনচ মাটিতে হারাহয়া 
গেলে, চুষ্ক প্রস্তর দ্বারা তাহাকে বাহির করা হয়। বারুদের লৌহচ্র্ণ 
ররর রা রা রর 

:€৬) জল, অগ্নি ও অপর জ্রব্য দিয়! ।-_-অপরিফার চিনি (দু চিনি): 
পরিষার করিধার সমর, প্রথম জব দিয়) তাহাকে রস কর! হয়, পরে অগ্মি দিয়া 
“জাল দিলে চিনির মধ্যস্থ অপরিষ্কার দ্রব্য জলে উপস্থিত হয়। পরে তাহাকে (এ 

সসকে.) কোন ভলদেশ-ছিড্রযুক্ত পাত্রে রাখিলে, উহার অপরিষার জল ছিত্র দিন! 
মিরর রা কারা দা 

সপ 
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“কানাভা” ছই জাতীয়। ছুই জাতীয় কাসাভা হইতেই আমেরিক! মহা- 

দেশে ট্যাপিওকা” প্রস্তত করা হয়। কিদ্ধ উহাদের মধ্যে এক জাতীম 

কাসাভ। € মানিছোৎ উতিলিসিম! ) বিষাক্ত । মানিহোৎ আইপি বা মিষ্ট-কাসাভা 

বিষাক্ত নহে), ইহার মূল কীচা অবস্থাতে খাইলেও তিক্ত লাগে না, বা অথাদ্য 
মনে হয় না। এই জাতীয় কাসাঁভ৷ লাগানই শ্রেক্ঃ। তিক্ত কাসাভাতে প্রণসক 
এসিড নামক তীব্র বিষাক্ত পদার্থের ভাগ কিছু অধিক পরিমাণে থাকাতে, 

ইহা কাচা অবস্থাতে ব্যবহার করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা । ট্যাপিওকা 

প্রস্ততকালে যে অন্নির উত্তাপ ব্যবহার হয়, উহ! দ্বারাই এই বিষাক পদার্থ টা 
উড়িয়। যায়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ট্যাপিওক! চাই না) কাঙ্ছে 
কাজেই আমাদের মিষ্ট কাসাঁভার (মাণিহোৎ আইপির ) উপরেই নির্ভর কর! 

উচিত। -শিবপুর-গবর্ণমেন্ট-কৃষিপরীক্ষা -ক্ষেত্রে আমি এই জাতীয় কাসাভাই 

লাগইয়াছি। 
ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই গাছ এখন দেবিতে পাওয়! যায়। আসামে 

ইহার নাম হিমুল (অর্থাৎ সিমুল ) আলু। এই গাছের পাতা দেখিতে ঠিক 
সিমুল তুলার গাছের পাতার স্তায় বলিয়া ইহাকে “সিমুল-আলু' গাছ ব্লা 

যাইতে পারে। "গাছ-আলু' ও “রুটা-আলু” নামে এই গাছ স্থানবিশেষে 
আখ্যাত। পোর্ভ,গীজেরা আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে প্রথমে 

এই গাছ রোপণ করে। কিন্তু বোথাই প্রদেশে এ গাছের কোন ব্যবহার 
প্রচলিত নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, কটকে, ব্রঙ্গদেশে ও আসাম 
প্রদেশে সিমুল-লালুর "মূল কীচা, সিদ্ধ বা রন্ধন করা অবস্থায় ভক্ষিত হয়। 
ভারতবর্ষের কোন স্থানেই মূল হইতে ময়দা প্রস্তুত প্রণালী প্রচলিত নাই'। 
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উদ্যানের জন্ত একটি শোভমান গাছ বলিয়৷ কলিকাতার কোন কোন 
উদ্যানে ইহা যত্ধে রক্ষিত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাসাভ। 
গাছের মূল আস্বাদন করিয়া আপনারা দেখিতে পারেন, ইহার! কোন্ জাতীয় 
কাদাভা, তিক্ত জাতীয় বা! মি জাতীয় । * 

গত চৈত্র মাসে জমি, কিরূপ প্রক্রিয়। দ্বার! ট্যাপিওকর্ণ, ট্যাপিওকা মীল 
| বা ব্রেজিলিয়ন্ এরারুট ) এবং কাসাভা-ময়দ! প্রস্তত করিয়াছিলাম, তাহ) 
'এখন বর্ণনা করিব। ইহাতে যে সকল মূল ব্যবহার করি, সে গুলি সমস্ত এক 

: বৎসরের গাছের নিম্ন হইতে খুঁড়িয়। বাহির কঁরি। সর্বসমেত নয়টি গাছের 
মুল ব্যবহার করি। গাছের পাতাগুলি ও মুলের মোটা মোট! ছালগলি 
গরুতে আগ্রহ সহকারে খায়। ডালপালাগুলি সমস্তই কলম করিয়া শিবপুর 

কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের চতুর্দিকে লাগাইয়া দিয়াছি। গাঁছ নয়টির কোন অংশই 
অপচয় হয় নাই। . ডাল-পালাগুলি যদি সমস্ত কলম করিবার জন্য ব্যবহার 

না হুয়, উহাদের গুকাইয়৷ অনায়াসে জালাইবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। এক কাসাভার আবাদ হইতে গরু ও মানুষের আহার এবং জালানী 

কলাষ্ঠ, এই সমস্তই উৎপন্ন হইতে পারে। 
এক্ষণে ময়দ। প্রহৃতির প্রস্তত-প্রক্রিয়া বর্ণনা করা যাউক। মুলগুলি 

ঘুঁড়িয়া বাহির করিয়া, উহাদের উপরিভাগের মৃত্তিকা ও পাতল! ছাড়া-ছাড়া 
ত্বকের স্তায় পদার্থ, জলে ধৌত করিয়া ফেল! হয়। পরে ৬৭ ঘণ্ট! কাল 
নূলগুলি. এক গামলা জলের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়।. এইরূপে জলের 
মধ্যে মূলগুলি ডুবাইয়! রাখাতে উহাদের উপরিভাগের মোটা. ছাল আলগা! 
হুইয়া আইসে এবং ছুরিক! দ্বার হাসাইয়! দিলে অনায়াসেই ছাল অঙ্গুলি 
দ্বারা খুলিয়া লওয়া যায়। একে একে মুলগুলি জল হইতে বাহির করিয়া 

উহাদের ছাল খুলিয়া ফেলিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়! উহাদের অন্ত আর এক 

গামল! পরিফার জলে রাখা হয়। এই জলে খণ্ড গুলি এক ঘণ্টা কাল 
তিলাইয়া রাখিয়া, পরে টেঁকিতে কুটিয়। লইয়া! উহাদের মণ্ড প্রস্তত কর! 
হয়। মণ্ডের তাল শক্ত কাপড়ে বীধিয়া চাপের নিয়ে রাখা হয়। চাপ 

দ্রিবার অন্ত আমি 'চিজ-প্রেস” নামক পনির প্রস্ততের একটি যন্ত্র ব্যবহার 
করি। মূলের থণ্ড গুলিকে জলে এক ঘণ্টা কাল ডুবাইয়া রাখা এবং মণ 
হইতে চাপ দিয়! রস বাহির করিয়া দেওয়ার উদ্দেহ্া এই যে, মিষ্ট কাদাভাতেও 

' গ্রুরির এসিড নামক বিষের অতি নামান্ত পরিমাণ থাকা সম্ভব ।. এই পরি- 
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মাঁণ বিষের দ্বারা মুল কীচা অবস্থায় আহার, করিলেও 'কিছু ক্ষতি হয় না; 

কিন্তু মি কাসাভ| কাচা চিবাইয়! খাইলে জিহ্বা কেমন একটু সামান্ত 
*রি রি” করে। খগ্ুগুলি জলে ধৌত করিলে এবং মণ চাপিয়া লইলে 
এই সাঁমান্ মন্দ আশ্মাদটি ময়দাতে পঠওয়া যায় না। 

ট্যাপিওক! ফীল বা ব্রেজিলিয়ান *এরারুট প্ররস্তত "করিতে হইলে, মণ্ডটি 
মোটা কাপড়ে রাখিয়া এক গুমলা পরিষ্কার জলের মধ্যে কাপড় শুদ্ধ মণ্ড 

কিঞ্ৎ ডূবাইয় দিয়া নাড়িতে হয়। মণ্ডটি নাড়িতে নাড়িতে দেখা যাইবে, 
উহা হইতে শ্বেতসার (960 ) নির্ঠত হইয়া! জলের নিয়ে স্তরে স্তরে 
বসিতেছে। মূলের মধ্যে ষে পদার্থ থাকিবার কারণ মিষ্ট কাসাভা খাইলে 

সামান্ত ভাবে জিহবা "রি রি” করে, সেই পদার্থ এই গাঁমলার জলের সহিত 
মিশিত হইয়া আরও হাস হয়। এক ঘণ্ট| এইরূপ নাড়িবার পরে কাপড় 

শুদ্ধ মণ্ডটী আর এক গামল! পরিষ্কার জলে কিছু ডুবাইয়া দিয়া পূর্বের 

হ্যায় আর ৫৮৭ মিনিট নাড়িতে হইবে। এই ছুই গামলার জল গামল! 

দুইটা কাত করিয়া ফেলিয়া দিয়া নিয়স্থ শ্বেতসাঁর সংগ্রহ করিতে হয়। 

শ্বেতসার ভারি পদার্থ বলিয়া গামঙগার নিয়ে জমাট হইয়া! বসিয়া থাকে 
এবং ইহা সহজেই রৌদ্রে শুকাইয়া উঠাইয়া লওয়৷ যাঁয়। গামলার তলদেশ 

রৌদ্ে দিবার পূর্বে পরিফাঁর জল ছিটাইয়া দিয়া গামলা কাত করিয়া এ 
জল বাহির করিয়। দিয়া শ্বেতসার আরও পরিফার করিয়৷ লওয়া হয়। 

গামলার নিয্নভাগের শ্বেত পদার্থ রৌদ্রে শুকাইয়া গেলেই ট্যাপিওকা মীল 

বা ব্রেজিলিয়ান এরারুট প্রস্তুত শেষ হইয়! গেল। এ শু শ্বেত পর্দার্থ 

যাহা দেখিতে পাওয়া! যায়, স্পর্শ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা ঠিক 
এরারুট । ইহাই লগ্নে জেমেকা এরারুট ব| ব্রেজিলিয়ান এরারুট নামে 
বিখ্যাত। মূল খুড়িয়া বাহির করা হইতে, এই এরারুট প্রস্তুত ও কাসাতা 
ময়দা প্রস্তত, সমন্তই এক দিবসের মধ্যে হওয়া উচিত) নতুবা ময়দাতে 
ও এরারুটে একটু গন্ধ হয়। যদি সন্ধ্যার সময় মূলগুলি উঠাইয়া উপর 
উপর ধুইমা লইয়া রাত্রি নয়টা হইতে ভোর পাঁচটা পধ্যস্ত উহাদের 
জলে ডুবাইয়া রাখা হয়, বেলা আটটার মধ্যে মোটা ছাল খুলিয়া খণ্ড 

খণ্ড করিয়া জলে ফেলা হয়, বেল! নয়টার সময় জল হইতে উঠাইরা 

টুকরাগুলি ১০টার মধ্যে টেঁকিতে কুটিয়া মণ্ড করিয়া ফেল! হয়, এবং 
_ ধেলা হই প্রহরের পুর্বে বগি শ্বেহসাঁর বাহির করিয়া! লওয়া হয়, তাহা হইলে 
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শ্বেতসার ও মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ রৌদ্রে শুকাইয়া' লইবার জন্য সমত্ত অপ- 
রাহ্ছ কাল পাওয়া যাইবে। এ সকল কার্য, বৎসরের মধ্যে যে কালটা 
সর্বাপেক্ষা শুক্ক কাল, (সই কালেই (অর্থাৎ ফাল্তন হইতে বৈশাখ মাস 

পর্ধ্যস্ত ) হওয়া কর্তব্য । এই কালে বেন্বা ছই প্রহর হইতে পাঁচটা পর্্যস্ত 

সময়ের মধ্যে শ্বেতসার এবং চাঁপ দিয়া “অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া! মুর 
অবশিষ্ট ভাগ, অনায়াসে রৌদ্রে বিচাইয়া দিয়া গুকাইিয়া লওয়া যায়। 

._ ক্বাসাভা-ময়দা মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ হইতে প্রস্তত করা হয়। শুফ হইয়া 
গেলে, এই পদার্থটা অনায়াসে ধাত্ায় পিসিয়া পরে চালুনী দ্বারা সক্ষম অংশ 

পৃথক করিয়া! লওয়া যায়। এই নুক্ম অংশই কাসাভা-ময়দা, যাহা! আপনারা! 
দেখিতে পাইবেন । ইহা কেমন পরিফাঁর, খাইতে কেমন সুমিষ্ট । চারি মাস 

ধরিয়া ইহা টিনের কোটার মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও তথাপি ইহাতে জটা ধরে 

নাই। 
ট্যাপিওকা প্রস্তর করিতে শ্বেতসারকে শুকাইয়া না লইয়া সিক্ত অব- 

স্থাতেই উহাকে পিতলের কটাহে তুলিয়া লইয়া, টিমে আগুনের উপর এ 
ক্টাহ বসাইয়া পিতলের একটী খুস্তি দ্বারা ক্রমাগত নাড়িয়! নাঁড়িয়া, 
শ্বেতসারটি যখন দেখিতে ট্যাপিওকার মত হইবে, তখন উহা! নামাইয় 
রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া! লইবে। এই ট্যাপিওকা যাহা এইরূপে 
প্রস্তুত হইল, তাহা বাজারের ট্যাপিওকা অপেক্ষা কোন অংশে. নিকৃষ্ট 

হইবে না। 
আপনারা বোধ হয় জানিতে ইচ্ছা করেন, নয়টি গাছ হইতে ঠিক কি 

পরিমাণ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয়? আমি নয়টি গাছ হইতে ঠিক ১০১ সের 
মূল পাই। উহা! হইতে পৌনে ৭৫ সের চাঁপ দেওয়া মণ্ড পাই। ইহা হইতে প্রায় 

সাড়ে ১৬ সের কাসাভা-ময়দা, পৌনে ৩ সের জামেকা এরারুট এবং প্রায় সওয়! 

৩ সের ট্যাপিওকা, অর্থাৎ পৌনে ২৩ সের নিট শুফ খাদ্য প্রস্তুত হয়। এতদ্যাতীত, 

সাড়ে তিপার্ন সের গরুর আহারের উপযুক্ত পত্র ও নবপল্পব এবং ৯৩৭টি 

কলম € যাহ! শিবপুর-রুধি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের চতুষ্পার্থে লাগান হইয়াছে ) এই 
ছুইটি সামগ্রীও ধরিতে হয়। 

: & ফিট অন্তর একটি করিয়া কলম নাগা এক একার জমিতে নুনা- 

ধিক.১৭০* গাছ জন্মিবে। গত চৈত্রে. নয়টি গাছ হইতে যে ফল পাইদ্লাছিং, 
বড় আবাদের ফল যদি সেই অন্পাতে ফলে,..তাহা! হইলে আমাদের উচিত 
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এক একার হইতে মি ) ৪৫* মণেরও অধিক কাঁচা বা সিদ্ধ 
৯১৮৪০ 

করিয়া খাওয়ার উপযুক্ত মুল, এবং রা? ২১০০ মণেরও অধিক 
৯১৪০. ১ 

ময়দাতে ও এরান্ুটে পাওয়া । আরও নী ১৭০০ ১৫৩] ] মণেরও 
৪১৫৪৩ 

অধিক গরুর খাওয়ার উপযুক্ত জ্টীচা পাতা পাওয়া । বদি ম্মরণ করিয়া 

দেখেন, ফাল্তন, চৈত্র ও বৈশ্লাথ মাসে গরুর খাওয়ার উপযুক্ত কাচা ঘাস- 
পাতা পাওয়া কত দুরূহ, এবং একার প্রতি ২৪০ মণ কাচা আহার এই 
কয় মাসের মধ্যে আলগা লাভ ভাবেই পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপ- 
নাদের সহজেই উপলদ্ধি হইতে পারে--কাসাভার চাষ বিশেষ লাভজনক । 

এই কাচা আহারের মুল্য যদি মণ প্রতি %* আনা ধরা যায়, তাহা হইলে 
এক একারের কাচ! পাতার মুল্য ৩০২ টাঁকা হয়। কলম বা জালানী কাণ্ঠ 
এ চাষের আর শ্রকটি আল্গ! লাঁভ। আমি ৯৩৭টি কলমই ব্যবহার করিয়াছি । 

এ গুলি শুকাইলে কি ওজনের জালানী কাষ্ঠ পাওয়া যাইত, তাহা আমি 

বপিতে পারি না। তবে উহার! শুকাইলে যে অন্ততঃ এক মণ হইত, 
ইহা আমার বিশ্বাস। নয়টি গাছ হইতে যদি এক মণ জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া 
যায়, তবে ১৭০০ গাছ হইতে ১৭৫ বা ২০০ মণ পাওয়া যাইতে পারে। 

স্থান-বিশেষে ইহারই দাম ৫০২ টাকা। 
কলিকাতার বাজারে ট্যাপিওকার দাম 1% সের। লগ্ুনের বাজারে গত 

মাসে ট্যাপিওকার দাম পাউও প্রতি এক পাঁচের-আট পেনি ছিল। স্পেনবাসীরা 
কাসাভার ময়দা ব্যবহার করিয়া থাকে শুনিয়াছি; কিন্তু এই সামগ্রী কি দরে 

বিক্রয় হয়, বলিতে পারি না। ট্যাপিওকা, কাঁসাভা-ময়দা ও জ্যামেক এরা- 

রুট সমস্ত যদি %* আন সেরে বিক্রয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে 

এক একার জমির উৎপন্ন সামগ্রী ন্যনাধিক ৫০০. টাকায় বিক্রয় হইতে পারে ।» 
[ ক্রমশঃ । 



ইন্কম্ট্যাক্স রহস্য । 

কলিকাতায় লালদীঘির কোণে ব| পুরমিটের পার্থ ইন্কম্ ট্যাকা আদার 
করিবার জন্ত সুবৃহৎ অন্টালিক বাটিতে (নাফিস আছে। শুর্নিতে পাওয়া যায়, 

এই আফিসের এক কোণে না. কি অন্ধকুপ-হৃত্যার গহ্বর অন্যাপি বিদ্যমান 
'বহিম়্াছে। 

এই আফিসে স্কুলের মত ক্লাস আছে। ' তাহার প্রথমটিতে কালেক্টর 
সাহেব থাকেন; ইনি খাস বিলাতী ইংরাজ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ডেপুটি কলে- 
ক্টার আছেন, ইনি-বাঙ্গীলী। ইহা ব্যতীত পুলিসের পাহারাওয়ালার মত 
কলিকাতা সহরটা ঘাঁটি বিলি করিয়া, এক এক ঘাটি আগলাইয়া এক -এক্ 
জন এসেসর প্রা আছেন। ইহার! গবর্ণমেণ্ট বাহাছরের মোটা-বেতনভোগী | 
ট্যাক্স আদায় বিষয়ে ইহাদের যত্র অসীম। ইহারা অসংযত বম কথা অন্ভি 

তীত্রতার সহিত মহাজনদিগকে - বলিয়া থাকেন; মনে ভাবেন, আমরা এক 
একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাব সিরাজউদ্দৌল!। এদেশীয় মহাজনের! তাহাদের নিকট 

বর্ধরের জাতি বলিয়া বিবেচিত। মূর্খ ত বটেই! নচেৎ এদেশীয় এক এক 
জন মহাজনের এত বিষয় আছে যে, তীহারা ইচ্ছা করিলে ধরূপ এসেসর 
বাটীর চাকর রাখিতে পারেন; কিন্তু তাহা করেন না। কেন না, মহাজন 

চিরকালই মহাজন, অহঙ্কার করিতে ইহার! জানেন না; অত্যাচার সহা করাই 

ইহাদের ধর্শা। এসেসরেরা টাক! আদাম্স করিবার জন্ত যেমন অবিশ্বাস এবং 
কটু কথার দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন, মহাঁজনের দোকানে তাহা নাই। 
তাহাদের মাল লইয়া! অনেক সময় গ্রাহক ফেল হইয়! যায়, টাক! পান না। 
মহাজনের নিকটে দীড়াঁও, শাস্তি আসিবে; এসেসরের নিকটে দীড়াও, তাহার 

কথা গুনিলে মনের বমি হইবে। ইহার! সব জানেন, সব বুঝেন, অথচ 
কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝেন না। মহাজনের খাতার সত্যতা 
এদেশীয় কোন আদালতে কোন জজ বাহাছর এ পধ্যস্ত অবিশ্বাস করিতে 
পারেন নাই; কিন্তু এই এসেসর মহাশয়ের! অবাধে খাতার সত্যতা দেখিয়াও 

বলিয়া থাকেন, “আমি বিশ্বাস করি না। তোমরা খাতা নকল করিয়া আনি- 
যাছ।” মহাজনের তিন'পাতার খাতা নহে, যে তাহ! নকল হুইবে। উহা একৃত্র, 
করিলে এফ গরুর গাড়ী বোঝাই হস্স,_একটা কুলিতে উঠাইতে পারে না। উহা: 
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এসেসরের মত অত বেতনের ৰা অত ঝঁমের চাকর না হইলেও ১৫২. 
২০২. ৩০২ টাক দামের ২৪ জন চাকর প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া, তবে উহ! 

প্রস্তত করে। জ্ুতরাং উহা নকল করিতে গেলে এ লোকগুলি চাই, উহাদের 
বেতন চাই। ইহাতে খরচ বেশী, না তুমি যে ইনকম টেক্স ৩৩০২ টাকা ধরিয়াছ, 
তাহা বেশী? বলখ্ৰল, তুমিই বল কোন পথটা সুবিধাজনক”? আমর! টাকাও দিই, 

অথচ এসেসরের ছর্ববাক্য দ্বারা মনে আঘাত পাই । এই এসেসর নিযুক্ত করিবার 
সময় ইহাদের শ্বভাবের পরীক্ষা ইওয়া উচিতত কি না, অথবা মহাজন পক্ষ হইতে 

ভোট লইয়া! ইহাদের নিযুক্ত করা কর্তব্য কি,না ? দয়াময় গবর্ণমেপ্ট বাহাছুর ইহ! 
বিবেচনা পূর্বক যাহাতে মহাজনের ভোট লইয়! এসেসর বাহাল হয়, তাহা 
করিবেন। এদেশীয় মহাজনর্দিগকে বিশ্বাস করুন, কোন মহাজনের খাত। অবিশ্বাস 

করিবেন ন।। এসেসরের অগোচরে এদেশে এমন অনেক ইন্কম্টেক্স দিবার 
উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাহাও মহাজনের খাত হইতেই পাইতে পারিবেন ? 
ইহা এসেসরেরা, বুঝিবেন কি? অবিশ্বীস করিলে পিতার মীমাংসা হয় ন|। 

মহাজন বিশ্বাসের দাস! এসেসরের। জ্ঞানী, কাজেই তীহারা মহাজন পক্ষে এই 
সকল বীভৎস রসের কথা বলিয়া থাকেন। আপনার দোকান চুণখাম করা 
হইল, তাহাও সাধ ক্রিয়া নহে, প্রেগের গু'তায়-_-মিউনিসিপালিটীর জালায় ! 
কিন্ত এই এসেনর মহাশয়ের অনুমান করিলেন, ইহার এ বৎসর কিছু বেলী 
লাভ হইয়াছে, দাও ইহাকে ফাষ্টক্যাসে উঠাইয়া। বস্ততঃ এইরূপ অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়াই এসেসরগণ অফিস হুইতে একটা টাকা ধরিয়া নোটাশ 

দিয়া থাকেন। নেই রেজেষ্ী পত্রে বলা হয়, “এত দিনের মধ্যে খাতা 

তৈস়্ারী করিরা দেখাহবে, অথবা এই টাকা জমা দিবে ।” তাহার পর দর- 
খান্ড করিলে দিন স্থির ক্রিয়া পোষ্টকার্ডে উত্তর আসিল, "অমুক দিনে 

খাতা আনিও, দেখিব।”» 

আফিসে খাতা দেখিবার মুহুরী আছেন। ইহারা খাতা-পত্রও বেশ বুঝেন। 

প্রথমে “খরিদ ও বিক্রয়” দেখেন, তাহার লাভ ধরেন, তাহার পর টাকার 
সুদ্দ ইচ্ছামত ধরেন। যে-নামে ফারম- আছে, সেই নামের উপাধিযুক্ত 
সকলকেই ফরমের অংণী বলিয়া ধরা হয়। মনে করুন,-ফারমের নাম 
“অমুক দা বা দত্ত।» এখন খাতার মধ্যে যত দী' ও ব্ত উপাধিযুক্ত নাম. 
আছে, তাহারা বাহিরের অন্ত .লোক হইলেও, বথার্থতঃ তাহাদের হুদ ফারম. 
হইতে বাহির হইয়! - গেলেও, তাহা ধর্তব্যের মধ্যে. নছে) ইহাদের ধারণা, 
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উহা ফারমেরই বেনামী টাক1।. বাজে খরচ ইহারা কিছুই ধরেন না।' এ- 
দেশী আড়তদারী কাঁজ এইরূপ যে, মফম্থলে যত ব্যাপারী থাকেন, তাহার! 

সমর সময় কলিকাতায় আসিলে অথব৷ দেশের গ্রাহক মাল লইলে ত্াহা- 
দিগকে থাকিবার স্থান এবং আহার্যয দিতে হয়। তুমি না দাও, অপর 
মহাজন ইহা! ধিবে। " তোমার গ্রাহক থাকিবে না, দোর্কানে লাভ হইবে 
না। অতএব এ জন্ত স্বতন্ত্র ব্রাটা ভাড়া এবং পাচক ব্রাঙ্গণ বার মাস 
'কাধিতে হয়; উহাদের বেতন, ঘরভাড়া এবং আহারের খরচ সব ফারম 

হইতে দিতে হয়। কিন্তু উহা ইন্কম্ টেক্স আফিসে ধরিয়া পাওয়া যায় 
না, অথবা যাহা পাওয়া যায়, তাহ তীহারদ্দের ইচ্ছা ও অন্ুগ্রহমূলক। 
ফারমে অপরাপর যন্ত জন লোক থাকে, তাহাদের বেতন, দোকান ঘর 

ও গুবাম ভাড়া ভিন্ন আর কিছুই ধরা হয় না। অনেক ফারমে বৎসর 
১৫৯২, ২০২ শত টাকার কাগজ খাতা ইত্যাদির জন্য লাগে, কিন্তু তাহা 

ধরা হয় না। লাভের প্রতি টাকায় ইংরাজী পাঁচ পাই হিসাবে ইন্কম্ ট্যান্স 
লওয়া হয়। 

সে বৎসর আমরা খাত দেখাইতে উক্ত আফিসে গিয়াছি। সে দিন 

বড় ভিড়, বাহিরে বসিয়া আছি; আমরা ফাষ্ট ক্লাসের ছেলে । উপরে 
আমাদের ক্ল্যাস। তথায় একখানি টানাপাখা, একখানি বড় টেবিল দেওয়া 
আছে। লাষ্টক্ল্যাসে কিন্তু এঁ খাতিরটুকু নাই। তথায় ফোড়েরা পড়ে কি না! 
যাহা হউক, আমার পার্থেই এক কাপড়-ব্যবসায়ী হিন্দুস্থানী পরিচিত মহাজনকে 

দেখিয়া! ট্যাক্সের প্রসঙ্গ উখাপিত করায় তিনি বলিলেন--“এক বৎসর আমার 

দোকান-খরচ, সুদ, ভাড়া, মাহিন! এবং বাজে খরচ ধরিয়া ৬ হাজার টাক! 
হয়, কিন্ত সে বংসর আমার হুতা ও কাপড়ের কাজে ১৬ হাজার টাকার ক্ষতি 

হইয়াছিল। প্রুরা হিসাব করিয়া! খরচ বাদসাদ দিয়াও কিছুতেই আর আঁক্- 

ডাইয়৷ ধরিতে পারিলেন না। কাজেই সেবার তাহাদিগকে লিখিতে হইল, “ক্ষতি 
হইয়াছে।” অতঃপর সেই কাগজ এই সাহেবের ঘরে আসিল; তখন আমাকে 
সাহেব ডাকাইয়া বলিলেন, শতুমি প্রতি বংসর যে ৩ শত টাকা ইন্কম্ ট্যাব 

দাও, এবার তোমার তাহা! লাগিবে না। এবার তোমার ক্ষতি হইয়াছে, 
অতএব একটা রফ1! কর। তোমাকে প্রতি বৎসর খাত! দেখাইতে হয়। এক 
কাজ-কর, এবৎসর তোমার ক্ষতি হইয়াছে বলিক্বা ৩ শত টাকার স্থলে নাহয়, 
ছই শত টাকা দিও এবং ও বৎসর তোমার যতই লাভ হউক, এ ছুই শত 
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টাকার হিসাবে তুমি ভিন বৎসর জমা (দিবে, এবং তিন বৎসর'আর তোমাকে 
খাত! দেখাইতে হইবে না।* সাহেবের কথায় আমি শ্বীকূত হইলাম না। 
শেষে শ্রী সাহেব ১৫* টাকা ধরিলেন। আমি টাকা জম! দিয়া, রেভিনিউ 
বোর্ডে আগীল করিলাম। রেভিনিউ বোর্ডে ৯ মাসের পর সুবিচার এই হইল 
যে, কালেক্টার '্রাহেৰ যাহ! ধার্য করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। সেকালের, 
কাজীর বিচার হিন্দুর নিকট ত্যমন স্বার বিষয় ছিল, এই স্থুসভা ইংরাজ- 
রাজ্যে ইন্কম্ ট্যাক্সের বিচার তাহা অপেক্ষা স্বার্থ হইয়া উঠিয়াছে।» রি 

তাহার পর আমাদের পক্ষেও প্র বিচার হইল। কালেক্টার বাহাছরের 
ধ্ীবাধি গৎ। ফারমে ক্ষতি হইলে ঠিক প্র কথাগুলিই বলিয়া তিনি টাকা! 

আদায় করেন। .তখন আর খাতার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, ধর্মের সঙ্গে 

সন্ধ থাকে না, তখন চাই টাকা আর টাকা! রেভিনিউ বোর্ড কালেক্টার 

সাহেবের পে ধর! যন্ত্র) কালেক্টীর সাহেব বাহাদুর যাহা করেন, তাহার 
বড় এদিক ওদিক হয় না। এইরূপ শত শত মহাঁজনের পক্ষে ক্ষতির 
খেলায় এই বিচার হইতেছে । আবশ্তক হইলে তাহাঁদের সকলকেই উপস্থিত 
করাইয়া সাক্ষ্য দেওয়াইতে পারি । 

ধাহাদের খাতার ঠিক নাই, অথব! পলাইবার উপায় আছে, তাহাদের 

পক্ষে যাহা হউক, ক্ষতি নাই। কিন্তু যে সচ্ছল বাঙ্গালী মহাজনের খাতায় 
প্রতি বৎসর রেওয়া করিয়া সুন্দর ভাবে ঠিক হিসাব দেখান হয়, তাহাদের 

পক্ষে অন্তায় বিচার হয় কেন? এই জন্য হিন্বস্থানীরা বাঙ্গালীদের বোকা! 
বলে। তীহাদের মত এই" যে, দোকানে ক্ষতি হইলেই পর বৎসর সে 
দোকানের নাম পরিবর্তন করিয়া দিবে । নামের সঙ্গেই ত এসেসরদিগের 

এবং ইন্কম্ আফিসের সন্বন্ধ। উহা না পাইলে, “ভাগ” গিয়া বলিলে, আর 
কাহাকে ধরিবে? প্রতি বৎসর নাম পরিবর্তন করিয়া দোকান করিলে লাভ 

হইলেও আয়কর লয় কে? ইহা ধরা পড়ে কি? বাঙ্গালী মহাঁজনেরা এ- 
রূপ করিতে পারেন না, নামের সঙ্গেই ইহাদের প্রসার-প্রতিপতি। গ্রাহকের 
নিকট টাকা বাকী থাকে, নামের বলেই তাহা আদাঁয় হয় এবং শরি- 

কানেরা নামের মাহাস্ম্যেই স্তস্থ থাকে। নচেৎ অনেক আঁপত্তি হয়, কাজেই 
দেশের পুলিসের অত্যাচার, রেলের অত্যাচার, মিউনিসিপাঁলিটার অত্যাচার, 
বসন্ত রোগের অত্যাচার, কলেরার বারি ৪7 অঙ্গার রন 

ট্যাক্সের অত্যাচারও সহ্ করিতে হয় ! রি 

২৯ 



হি মহাজনবন্ধ । [২য় খণ্ড ১০ম সংখ্যা। 

: জিজ্ঞাসা করি, খাতা দেখিয়] যথার্থ ক্ষতি হইয়াছে, ইহ কালেক্টার সাহেব 
বুঝিয়াও তবু টাকা চান কেন? যর্দি তীহার ইচ্ছাই আইন হয়, তবে কেন 
খাতা দেখা হয়? কেন মহাজনের পবিত্র খাতা অবমাননা করা হয়? কেন 
এ ধর্শের ঢাক বাজাইয়া, তৎসঙ্গে জোর করিয়া টাকা লওয়! হয়? যে 
বৎসর লাভ হয়, সে'ব্ৎসর মহাজনের! 'কোন কথা বলেন না,*হাসিতে হাসিতে 
টাক! দিয়া আইসেন। কিস্ত লোকসানের বৎসর “মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, 
'মারা হয় কেন? গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দয়! করিয়। তস্ত করিবেন কি? 

বিগত ৩ বৎসর ইন্কম্ ট্যাক্সূ হইতে বস গবর্ণমেপ্ট- বাহারের কৃত 
আয় হইয়াছে, প্রথমে তাহ! দেখুন, 

সাল '” কলিকাতা বঙ্গের অন্যত্র মোট। 
১৮৯৯ ২২৪২৯০৭২ ২২৯৪৪৩৫২, ৪৫৩৭৩৪২., 

১৯৩৩ ২২৩৫ ১০ ৫২. ২৩৫ ০৪৫৮২ ৪৫৮৫৬৬৩২, 

১৯০১ ২৪৯৪৯৪৫২, ২৪৩৮৮৬৩২, ৪৯৩৩৮০৮২ 

ইহ! দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, এক কলিকাতা ইন্কম্ ট্যাক্দ্ যাহা 
দেয়, বঙ্গের অন্তর একত্র প্রায় উহ! উঠে। এদিকে প্রতি বৎসর ইন্কম্ 
ট্যাক্স আদায় পক্ষে শ্রীবৃদ্ধি। যে দেশের লোঁক ছুই বেলা অনেকে খাইতে 
পাঁয় না, সেই দেশের আয় এসেসর প্রতুদের গুণে প্রতি বৎসর বাড়িতেছে। 
চিনি, নীল প্রস্থৃতির কাজগুলি ত উঠিকা! যাইবার মত হ্ইয়াছে। জাহাজী 
কাজগুলি মাত্রই জুয়াখেলার মত) হয় ত এক ঢেউ আসিলে মহাজন 
২।৪ হাজার টাকা! লাভ পাইল, আবার এক ঢেউ আসিল, তাহাতে মহাজনের 
৫/৬ হাজার টাঁক! ক্ষতি হইল। জাহাজী দ্রব্যের লাভ হইবার সময় বড় জোর 
সণকরা' ।* আন! 1%* আন! হয়। বাজার পড়িয়া গেলে, মণকরা ২১ টাকা 
উড়িয়া যায়। এই বৎসর যে চিনির মণ ৬২ টাঁকা ছিল, তাহাঁই ৪1 
টাকা হইয়াছিল। যে দ্বতের দর ৪818৫২ টাকা মণ ছিল, তাহাই ৩০1৩২ 
টাকা হইয়াছে। বলুন দেখি, মহাজনের গুদামে যে মাল মন্ুত থাকে, 

তাহাতে কত ক্ষতি হয়? গুদামে মাল থাকে কেন, ইহা বলা চলে না। 
কারণ দোকানে মাঁল থাকাই চাই। মালশূন্ত দোকান হয় না। এসেসর 
গ্রভুরা এইরূপ সমুদয় দ্রব্যের বাজার বুঝিয়া ইনকম্ ধরিলে, কখনই এদেশে 
গ্রতি বদর ইন.কম্ ট্যাক্স, বাঁড়িবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বীস। এক্ষণে 

শন হইতে পারে, প্রতি বৎসর যে টাক! ইন.কম্ আদায় হয়, তাহা ফি 



 ক্ষগ্রহায়ণ, ১৩০৯। ] ছোট আালত ও ৩৯ ধার!। ২২৭ 

কেবল ব্যবসায়ীরাই দিয়! থাকেন? কাহার! কত ইন.কম্ নয়া থাকেন, 
তাহারও একট! হিসাব দেখুন, ঃ | 

কোন, শ্রেনী হইতে। সন সন সন. 
| ১৮৯৯ ১৯০০ ১৯০১ 

গবর্ণমেন্ট কর্ণাচীন্দী ও ৬৪৪২০৮২ ৬৭১ ৯৮৭২ ৭২১২৫৬৬ 
পেন্সনভোগী হইতে । | 

কোম্পানী যুক্ত আফিস 8৮৩৫৭৬২ ৪৩২০৭৭২ ৫৫৭৬৪ ৪২ 

এবং মহাজন ও ব্যবসায়ী । ৪ 

বাহাদের কোম্পানীর 

কাগজ ও ৭৫৯১২২ ৭৪৭৪৪২ ৭৩৮১৭২ 

বাটার.আয় আছে। | 

সর্বসাধারণ লোক ৩৩৩৩৬৪৬২ ৩৪০৬৮৫৫২ ৩৫৮১৯৯১২ 

'মোট--- ৪৫৩৭৩৪২২ ৪৫৮৫৬৬৩২ ৪৯৩৩৮০৮২, 

ইহাদের মধ্যে গবর্ণমেন্ট-কর্ম্মচারী ও পেনজনভোগীর টাকা-.. গবরর্েটের 
তহবিলেরই টাঁকা, উহা তিনিই দ্বেন মনে হয়) উহা যে অত্যাচার করিয়া 
আদায় হয়, ইহা কেহই মনে করিবেন না। তৎপরে কোম্পানী কাগজের 
বাজারের দর কম বেণী হয়, বাঁটীর ভাড়াটিয়া না থাকিলে উহ! শূন্ত থাকে, 

ব্যবসায়ীর লা্ভ-লোকসান আছেই ; অতএব এই তিন শ্রেণীর প্রতিই অত্যা- 

চার হইয়! থাকে, এবং এই তিন শ্রেণী হইতেই টাক! বেদী উঠে। 

কলিকাতার ছোট আদালত ও ৩৯ ধারা। 

বোধ হয় অনেক মহাঁজনই অবগত আছেন যে, এক হান্দার ঝা ততো” 

ধিক দাবীর নালিস কলিক(তার ছোট আদালতে রুজু করিলে আসামী 

ইচ্ছা করিলে ৩৯ ধারা অনুসারে হাইকোর্টে (2232 ক্রিয়৷ লইয়৷ যাইতে 
পারেন। অতএব যেখাঁনে আসামী অযথা! সময় লইয়! ফরিয়াদীকে হারা 
বা ক্ষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন, অথবা আপনার স্থাবর সম্পত্তি সকল হস্তাস্তর্ 
হরিতে ইচ্ছা! করেন, সেই খাঁনই এই ধারা অবলম্বন করিয়া হাইকোর্টে এক 



আখ ১২ . সহাঁজসবন্ 1. [ হন খও। ১০ম সংখ্যা বা 

তরফ! দরখাস্ত করতঃ মোকরদ্ম! হাইকোর্টে €78125ভি: টস থাকেন । 

কোন কোন স্থলে ভাল বিচার অভিপ্রায়েও প্রতিবাদী মোকর্দমা হাই- 
কোর্টে লইয়া! গিম্প! থাকে ? কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বাদীকে কষ্ট দিবার অভি- 
প্রায়ে বা অধথা সময় লইবার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী এই ধারার আশ্রর 
গ্রহণ করেন। ভাল করিয়া বিচাঁর করিয়া! দেখিলে দেখা এাঁয় যে, এই ধারা 
অনুসারে মহাজন সম্প্রদায় সময় সময় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন । মনে 
'করুন, আপনি পলাতক এক আসামীর নামে ১** টাকা বা ততোধিক 
দাবী দিয়া কলিকাতা ছোট আদালতে নালিস“রুদ্ু করিলেন। আসামী ৩৯ 
ধারা অনুসারে হাইকোর্টে একতরফা দরখাস্ত করিয়া & মোকর্দমাটি হাই- 
কোর্টে €51)36ি-করাইয়৷ লইল। তখন ছোট 'সাদালতের খরচ ত হইল 
আবার হাইকোর্টের জন্ত আপনাকে নৃতন খরচ ও নূতন বন্দোবস্ত করিতে 
হইল এবং হাইকোর্টের ছুই তরফ! মোকর্দমার শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় মোকর্দমাঁট 
প্রায় ২১ বদরের মত মুলতুবী হইতে চলিল। কাজেই বাধ্য হইয়া আপ- 

নাকে আসামীর নিকট যৎকিঞ্চিৎ লইয়া বা সময়ে সময়ে না লইয়াও মোক- 

দিমাটী আপোষ করিয়। লইতে হয়। পূর্বে পূর্ব্বে আপোষ হইলে এই 
মোকর্দমাটী পুনর্ধার ছোট আদালতে ফেরত লইয়া যাইতে পারিলে অর্ধেক 
পরচ আপোষে পাওয়! যাইত। সম্প্রতি গুন! যাইতেছে যে, একবার মোক- 
দদমাটী হাইকোর্টে যাইলে, আর ছোট আদালতে ফেরত আসিতে পারে নাঃ 
ল্ৃতরাং অর্দেক খরচ আঁর ফেরত পাওয়া যাইবে না। দেখুন, ইহাতে ফরি- 
যাদীর কেমন সমূহ ক্ষতি হইবে। এক্ষণে যাহাতে এই ধারাটা রদ হয়, 
তজ্জন্ত সকল বণিক ঝ! মহাঁজন সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টী করা উচিত। 
অর্থাৎ যাহাতে ছুই হাজার পধ্যস্ত টাকার মোকর্দম! কলিকাতা ছোট আদালতে 
হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কলিকাতার ছোট আদালতের বিচাঁর- 
প্রণালী ভাল নহে, ইহা সকলেরই জানা! আছে অর্থাৎ এখানে সাক্ষীর জবাঁন- 

বঙ্দী ও দলিলাদির ফাইল: ও লিখিত: রায় ন! থাকায়, সময় সময় যথেচ্ছা- 

ভার হইয়। থাকে ।. অতএব এই আদালতে যাহাঁতে সুবিচার হয় ও ৫০৯ 
শত টাকার উপর মোকর্দমার সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিত থাকে, ও লিখিত 
রায় হর এবং কোন পক্ষ ইচ্ছ। করিলে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারে, 
এইরূপ ঘন্দোবস্ত হওয়া! অত্যন্ত আবহ্ক ।. নূতন রুল জারি হওয়া পর্যন্ত 

প্ষলিকাতা ছোট আদাবতের জজদিগের কাজ অত্যন্ত কমিয়া ০০০ 
২ র্ 

হু নি লাজ চত নু একি 
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অনেকেই বেল! ৯২টা না হইতে হইতেই খান কামরায় বিশ্রাম করিতে 
গিয়া! থাকেন । অতএব এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে গেলে জজ- 
দিগের কোন বিশেষ 'অন্ুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আর প্রত্যেক 
বেধে, একজন দ্বিভাষী ও একজন পেশস্কার আছেন। পেস্কারের কাজ শুদ্ধ 

ডিক্রী ডিস্মিস্ "মাত্র লেখা । অতএব যদি তাহাকে, জবানবন্দী লিখিতে 
হয়। তাহা হইলে নৃতন লোকেরও প্রয়োজন হইবে না। অতএব রেকর্ড 
রাখিবার বন্দোবস্ত থাকিলেও ঈগবর্ণমেন্টের বিশেষ কোন খরচ না হইয়া, 
আপাততঃ কাধ্য চলিতে পারে এবং হাইকোর্টে আপীলের প্রথা থাকিলে 

জজ সকল একটু মনোযোগ দিয়া বিচার করিতে বাধ্য হুইবেন। আর 
এক্ষণে আদালতে যে সকল অবিচার ও অত্যাচার চলিতেছে, হাইকোর্টে 
আপীল থাকিলে ও হাইকোর্ট জজদিগের দৃষ্টি তাহাতে আকৃষ্ট হইলে, কলি 
কাতা৷ ছোট আদালত শ্রীপ্রই আদর্শ আদালতের মধ্যে গণ্য হইবে। | 

শুন! যাইতেছে, ইংরাজী বণিক-সম্প্রদায় অর্থাৎ 01590055101 001. 
05:০0 এ জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আব্দেন করিয়াছেন। অতএব দেশীয় 

বণিক সম্প্রদায়ের ইহাতে যোগ দিয়! যাহাতে ইহা কাধ্যে পরিণত হয়, 
তৎপক্ষে সময় থাকিতে সচে্িত হউন। 

লৌহ ব্যবসায়। 
আহহ) (রজত 

আজ কাল লৌহ ও তন্নিত্মিত দ্রব্যের ব্যবসায় অতি বিস্ৃত আকার 
ধারণ করিয়াছে এবং উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ড হইবে ইহা স্থির। বাল্য 
কালে পড়িয়াছিলাম *লৌহ বিনা কোন্ কণ্্ম হয় সম্পাদন?” এখন সেই 
পাঠ্যের সার্থকতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। যুদ্ধের জন্য অস্ত্রক্ত্রীি, 

-গমনাগমনের জন্ত রেলপথ, জাহাজ প্রভৃতি, বাসগৃহের জন্ত কড়ি, বরগা, করোগেট 
প্রভৃতি, এমন কি চাষের জন্য লাঙ্গল, এবং সামান্ত কাচিখানি পথ্যস্ত খন 
লৌহের সাপেক্ষতা করে, তখন ইহার প্রয়োজনীয়তা কি, সহজেই তাহা অনুমিত 

হইবে। রেলওয়ে প্রস্তত, গ্ীমারাদি নির্দদাণ, বৃহৎ বৃহৎ কল সকলের 
শপ্রৃতিঠা, খনিজ পধার্থ সকলের . আবি্ার, বৃহৎ বৃহৎ সেতু ইত্যাদি প্রস্তত, 
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এ.সকলই আমাদের দ্বেশের নূতন কষ্টি এবং 'এখনও শৈশবাবস্থাক্স অবস্থিত 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় লা। ক্রমে ইহাদের বৃদ্ধির সহিত লোহার ব্যবসায় 
যে আরও অধিক উন্নতিলাভ করিবে, তৎপক্ষে অগুমাত্র সন্দেহ নাই। এখনই 
বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য এদেশে আমদানী হইয়া থাকে, তাহার 
মধ্যে একমাত্র বস্ত্রবারসায় ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ে এত অধিক মৃলধন 

খাটিতেছে, কি না, সন্দেহ। 
লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্য প্রধানতঃ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে এবেশে 

আনীত হইয়া! থাকে। ইউরোপের ইংলগ্, 'জর্খাণি ও বেলজিয়ম এবং 

আমেরিকার ইউনাইটেড ই্েটুস্ বা যুক্তরাজ্য ইহান প্রধান রপ্তানীকারক। 
অল্প দিন পুর্বে এই ব্যবসায় ইংলগ্ডের একচোষ্টয়৷ ছিল। এখন শেষোক্ত 
তিনটা দেশ মিলিয়! ইংরাজের এই একচেটিয়া ব্যবসায় প্রায় অর্ধেক খর্ব 
ক্রিয়া দিয়াছে। জক্মণি প্রভৃতি দেশ অপেক্ষাকৃত স্থুলভে চলনসই জিনিস 
প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে পারিতেছে বলিয়!, তাহারই কাট্তি অধিক হইয়াছে 
ও হইতেছে। বিলাতী দ্রব্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইলেও. মূল্য অধিক বলিয়া 
লোঁকে লইতে চায় না। একটা সামান্য উদ্দাহরণে ইহ! বেশ বুঝা! যাইবে। 
অনেকেরই ম্মরণ আছে, বিলাতী ব্রায়াণ্ট মেজ কোম্পানীর দেশলাই এদেশে 
খুব প্রচলিত ছিল) তৎপরে সুইডেন হইতে অপেক্ষাকৃত শস্তা দরের অথচ 
ব্যবহারোপযোগী দেশলাই 'আাসায়, এখন আর ব্রাক্লাণ্ট মেজের দেশলাই দেখা 
যায় না বলিলেই হয়। পক্ষান্তরে, জাপান আবার সুইডেনকে বাজার হইতে 
ভাড়াইবার উপক্রম করিয়াছে । যদি জাপানী দেশলাই সকল খতুতে ব্যব- 
'হারোপযোগী হইত, তাহা হইলে এতদিন সুইডেন হইতে আনীতি দেশলাইয়ের 

এদেশ হইতে তিরোধান করিত। লোহার ব্যবসায়েও ঠিক এই ব্যাপার 
ঘটিতেছে। জার্শীণি, বেলজিয়ম ও আমেরিকার প্রতিত্বন্দিতায় লোহার বাজারে 
ইংলগুকে হটিতে হইতেছে এবং শ্ীপ্ব প্রতিকারের উপায় ন1 করিলে অচিরে এই 
ব্যধসায় ইংরাজের হাত হইতে শেষোক্ত তিন দেশের লোকের হস্তে যাইবে। 
ইংরাজের..ইহাঁতে সমূহ ক্ষতি হইতেছে ও হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজ 
স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষপাতী ; স্থতরাং ক্ষতি সহ করিয়াও নিজ অধিকারের 
মধ্যে বিদেশীয় দ্রব্যের প্রচলন-বিরুদ্ধে কোন কথা বলিনেন না। অনেকে 
মনে করেন, ভারতের ক্ষতি .ইংরাজ গ্রাহ করেন না বলিয়াই অবাধবাণিজ্য- 

: জিত এ. দেশের ক্ষতি তাহাদের. মনোযোগ আকর্ষণ করে. না, . নিজেই 
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দেশ হইলে তীহাদের আচরণ অন্তরূপ হইত; কিন্তু বাঁণুবিক তাহা নহে। 
উদ্দেস্ঠ স্থির রাখিয়া! তদ্মুযায়ী কার্য করিতে যাওয়াতে, ইংরাজের স্বদেশ ইংলগ 

তৃমিকেও অনেক সময়ে প্রচুর ক্ষতি সহা করিতে হইয়াছে ও হইবে। এরূপ 
স্থলে ভারত সম্বন্ধে যে তীহার! ভিন্নপথ অবলম্বন করিবেন, ইহা আশা! করা বৃথা । 

লৌহ প্রথম খনির ভিতর অপক্িষ্কত অবস্থায় মুন্তিকাদির সহিত মিশ্রিত 
থাকে। যেখানে কক্সলার খনি আছে, অনেক সময়ে সেই খানেই লোহার 
খনি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ থাকিলে লোহার খনির কাজের ন্থবিধা 

হয় বলিয়া, বোধ হয়, সেই সর্বশক্তিমান, বিধাত। এই ভাবে ইহাদের স্থান 
নির্দেশ করিয়াছেন । ইংলগ্ডের মধ্যস্থলে অনেক কয়লা ও লোহার খনি 

এইরূপ পাশাপাশি অবস্থায় অবস্থিত আছে। এদেশেও যে লৌহ-খনি নাই, 
তাহা নহে। এখানেও কয়লার নিকট লোহার খনি পাওয়া গিয়াছে। 

উদেঘাগ অভাবে সে সকলই অক্ষুণ্ন রহিয়াছে এবং আমর! আমাদের ব্যব- 
হারের জিনিস্রে জন্য পর-সুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছি। কেবলমাত্র এক 

বরাকর অঞ্চলে কয়লার খনির পার্থেই যে লোহার খনি আছে, বেঙ্গল আয়* 
রণ ও গ্রীল কোম্পানী (85651 [70 10. 96991 0০.) সেই খনিজ ধাতু 

তুলিয়া! উপযুক্ত" প্রক্রিয়ার সাহায্যে বরাকর পিগ আয়্রণ (7১78 1:01) 

নামে ঢালায়ের লোহা তৈয়ার ও রেণিং, থাম প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিলাতী 
আমদানী অপেক্ষা অনেক সুলভে বিক্রয় করতঃ লাভবান হইতেছেন। সমস্ত 

ভারতবর্ষের মধ্যে এর এক স্থানেই আকরস্থ ধাতু উত্তোলন করিয়া পরিফার 
ও ব্যবহারোপযোগী কর! হইয়া থাকে) অন্য কোথায়ও হয় বলিয়! জানি না। 

( ক্রমশঃ ) 

ছবি ও খেলা । 

প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ বালকর্দিগের প্রতি ছুইটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে 

হয়। (১) তাহাদের স্থাস্থা, (২) মনের গতি। স্থাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যকর 

জব্য তাহারা না খাইতে চাহিলেও কৌশলে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দিয়া উহা! 

দিতে হয়। অন্য খাবার দ্রব্য না হউক, ছেলের! ওষধারদি সহজে খাইতে 

্চাঁছে না, তাহা নিশ্চিত; উদাহরণ যথা,--জানারের কচি পাতার বল: 
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কিংবা .চুণের জল খাইলে কমিরোগ নই হয়) কিন্ত ইহা বালকেরা সহজে 
খাইতে চাহে না। এইরূপ ক্ষেত্রে কৌশল আবশ্কক। এই জন্যই ক্রিটাং- 
সের বন্বন্ নামক ওঁধধের উৎপত্তি। কুইনিন তিক্ত বলিয়া অনেকে খাইতে 
চাহে না, এ কারণ ক্যাপন্থুলের সৃষ্টি হইয়াছে । ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপের 
তুল্য নিরাপদ জোলাপ বোধ হয় জগত আর নাই; কিন্তু তাহা বালক 
বলিয়া নহে, অনেকেই উহা খাইতে নারাজ । কাজেই, উহাকে লাইকর পোটাসি 
দিয়! গলায়! উহার সঙ্গে টিংচার কার্ডেমম-কষ্পাউ এবং টীংচার ল্যাতেগ্ডার 
ও সিরাপ জরিঞ্জার মিশ্রিত করিয়া লুগন্ধি সুন্বাছু ঝরিয়া দিবার রীতি আছে। 
যাহা হউক, প্ররূপ ভাবে বালকদিগের মনের গঁতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা 
কর্তব্য।' তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিবে, ইহা যেমন প্রার্থনা, তৎসঙ্গে উহাদের 
মস্তিফষে ক্ষত্র ক্ষুত্র চিন্তাকণাও প্রবেশ করাইক্কা দিতে হইবে। এদেশে 

দৌড়াদৌড়ি করার প্রথা আছে বটে, কিন্তু উহাদের মস্তিষ্কে চিন্তাকণ? প্রবেশ 
করাইবার প্রথ। নাই বলিক়াই আমাদের বিশ্বাস। যাহা কিছু উহাদের মস্তিষ্কে 
আমাদের ব্গমাতার! কিছু চিন্তা ঢুকাইয়! দেন, তার্হাকে আমর! পাশ্চাত্য দেশের 
তুলনায় উপ্টা মনে করি। বঙ্গমাতার! ছেলেদের মাথায় চিত্ত! তুলিয়! দিবেন 
বলিয়! প্জুক্ু* “ভয়” ইত্যাদি ভীতিকর কথ৷ দ্বারাই ছেলেকে ভাবাইয় শাস্ত 
করিবার চেষ্টা করেন। ইহা করাকে আমরা ভাল বিবেচনা করি না। 
হষ্ট ছেলের সঙ্গে মাতার উচিত, খেল! দ্বারা উহাকে হাসাইয়া, আমোদের 
সহিত চিস্তাকণা উহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রবেশ করান। আজ একটা সেই 
্ূপ খেলার কথ! বলিতেছি। 

হই খানি কালী, ছইখানি ছর্া, ছুইথানি গণেশ এবং হুইখানি লক্ষ্মী 
ুরতিযুক্ত আজকালের আট্,ডিয়োর ছবি বা আপনার অভিরুচি মতে বিলাতী 
ছবিও লইতে পারেন, কিস্তু মোট কথা এই যে, ৮ খানি ছবি চারি 

প্রকারের হওয়া চাই, এবং ছবির মাপান্রসারে ৪ খানি সরু পিসবোর্ড 
চাই। তৎপরে প্রত্যেক পিসবোর্ডের এক পৃষ্ঠায় আটা দিয়া এইকূপ ৪ 
খানি পিসবোর্ডে ৪ খানি ছবি আঁটিয়া দিতে হইবে । আটা শুকাইলে 

এইবার পিসবোর্ড ৪ খানিকে তাসের মত বা চৌকা কার্ড-সাইজে মাপ 
করিয়া কাটি! ফেল। এইবার কার্ডগুলি সাজাইয়৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিনের 
কানেক বা অতি ক্ষ তে বাক্স বা চৌকা কৌটার মত করিতে হইবে 
রা নাজ রিসল জারা ছবি সাজান সঙ্গে মিল" 
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রাখিয়া, অর্থাৎ যে পিস্বোর্ড খানিতে গণেশ ন্ুত্তি আছে, সেইখানি বদি উক্ত 
কৌটার পাড়ন করা হয়, তাহ! হইলে এ মুর্তিযুক্ত সমুদয় পাড়নের কোটায় 
উহাকে রাখিবে। এইরূপ ঢাকান বু কৌটার ছুই পার্খ করিবার জন্য যে 

ছবির কার্ড যে দিকে রাখিবে, সেই ছবির কার্ডগুলি যেন সেই এক দিকেই 
থাকে। এইরূপ ভাবে ৪ খানি কার্ড'লইয়া একখানি মাটিতে রাখিয়৷ উহার 

ছুই পার্থে ছুই খানি কার্ড দিয়া,৬উপরের ডাল! বা ঢাকৃনিতে একখানি কার্ড 
রাখিয়া উহার কোঁণ এবং ছুরি ধার সরু কাগজে আট! মাখাইয়া আটিয়া 
দেও। তাহা হইলেই এইরূপ ৪ খানি* কার্ডে এক একটা ছোট ছোট 
বাক্সের মত হইবে। পূর্বোক্ত ৪ খানি পিস্বোর্ডে এই প্রকার এক মাপের 
যতশুপি বাক হয়, তাহা করিয়া এই বাকগুলি এক স্থানে সাজাইলে, 
ইহা হইবে যে, এই বান্সগুলির যে পৃষ্ঠে গণেশমুন্তি আছে, তাহা ঠিক 
রাখিলেই গণেশমৃন্তি ঠিক দেখা যাইবে। এইরূপ যে দিকে কালীমুন্তি আছে, 
বাঝ্সগুলি সেই *৫সই দিক উপ্টাইয়৷ সাজাইয়া দিলে উক্ত ক্লীমুত্তি বাহির 
হইয়া পড়িবে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌটা ব! বাক্সগুলির ঠিক মাপের একটা 
কাঠের বাক্স কর্সিলে ভাল হয়। উহার মধ্যে এই গুলি সাজাইয়া উল্টা 
গাণ্টা করিয়া দিয়া এ সকল ছবির যে.আদর্শ ছবি রাখিয়াছ, অর্থাৎ পুর্বে 
৮খাঁনি ছবি ৪ প্রকারের লইতে বলিয়াছি, উহার ৪ খানি আঁটা হইয়াছে, 
অপর ৪ খানি যাহা নিকটে আছে, সেই ছবি দেখাইয়া, ছেলেদের বলিতে 

হইবে, এই বাক্সের ছবিগুপি এমন ভাবে গুছ1ও, যাহ! ঠিক এইরূপ এক 
খানি কালী মাতার ছবি হইবে। সে তখন চেষ্টা করিতে থাকিবে। এ 

জন্য সে কিছুক্ষণ অন্তমনঙ্কভাবে ভাবিবে, এবং ২১ বার এইরূপ মিলাইলে, 
তাহার “দেখার” অবস্থ'ও ভাল হইবে। -. 

এইরূপ ছবির বাকৃস লগুনে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ইহা তথা- 
কার স্কুলের ছেলে মেয়েদের পারিতোধিক দেওয়া হয়। বোঁধ হয়, কল্সি- 

কাঁতাস্থ পুরাতন চীনাবাজারের খেলানার দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাওয়৷ 

যাইতে পারে। এদেশে কেহ এইরূপ বাক্স প্রস্তত করিয়া, ছ্চুলের কর্তৃ- 
পক্ষদিগের পরামর্শ লইয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিলে, বোধ হয্ব ইহার 
ব্যবসায় চলিতে পারে। | 

| শ্রী: | 
_ একখানা কাগজের ছুই পৃষ্ঠায় ছুই প্রকার ছবি অঙ্কিত আছে, এই কাগজ- 

৩৩ 



৯৩৪ মহাজনবন্ধু | [ ২য় খণ্ড ১০ম সংখ্যা ।, 

খানি এমন ভাবে হিড়িক ফেলুন, যেন উহ1.১৬ অংশে বিভক্ত হয়। তৎপরে 

আপনার পুত্রকে উহার পুর্ব অবস্থায় লইয়া আসিবার জন্ত জোড়া দিতে বলুন । 
তাহা হইলেই সহজে পরীক্ষ। হইবে । এই ২ খানি ছবির বিষয় বালকদের পক্ষে 
পুর্ববোক্ত ৪ খানি ০০৪ খেলাপেক্ষ৷ সরল নয় কি? মঃ বঃ সঃ 

€ গু 

গঞফেতে অঙ্ক । 
টিটি 

কাঁগজ কলম কিংবা! শ্লেটু পেনসিল না দিয়! অস্ক কবিয়া সকলেই বলিতে 
পাঁরেন। এইজন্ত আমাদের মহাজনী কার্ধ্য স্কুল বা কালেজের ছেলের পচ্ছন্দ হয় 

না; কেন না তাহারা জানেন সব, কিন্তু তাহাদের শিক্ষা উচ্চ বলিয়৷ একটা 

অস্ক কষিতেও উচ্চ সময় বা দীর্ঘ সময় লাগে অর্থাৎ অধিক বিলম্ব হয়। এই 
শ্রেণীর লোক উচ্চ আফিসে চলিতে পারেন ) কিন্ত মহাজনী কাজে ইহার। অচল। 

কারণ, আমাদের কাজে একজন লোককে সব করিতে হয়, মাল বিক্রয় করিবে, 
উহার দাম কষিবে, সেই আবার টাকা আদায় করিবে। এইরূপ উপযু?পরি 
একজনকে জিনিষ বিক্রয় ও সঙ্গে সঙ্গে দাম হিসাব করিয়া লইতে হয়। 

ষে ধন বেণী বিক্রয় হয়, সেই দিন কেবল আমাদের মহাঁজনী কাজে একজন 

লোককে এইরূপ সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করিতে হয়। নতুবা আমাদের অপেক্ষা 
মুদীখানার দোকানের যিনি বিক্রেতা, তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করা দেখিলে 

অবাক হইতে হয়! অবশ্ত উহার সঙ্কেত আছে। সেই সঙ্কেতগুলি মুখস্থ 

বা মর্মস্থ হুইয় গেলেই এবং কিছুদিন এ সকল কাজে লিপ্ত থাকিয়া অভ্যাস 
করিলে, সবই সহজে হয়। শুভস্করীর প্রদর্শিত পথই উহাদের সঙ্কেত। ইহা 
ভিন্ন কড়ানিয়া, শতকিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়কিয়া, পোঁণকিয়া, সেরকিয়া, দশকিয়া 
এবুং নামতায় এই টেবিলগুলি বিশেষভাবে মুখস্থ করিতে হয়। 

১০২ টাকা মণ, অর্ধপোয়ার দাম কত? উত্তরে “ছুই পয়সা ।” ৯1%০ 
নয় টাকা ছয় আনা মণ, অর্ধপোয়ার দাম কত? উত্তরে ছুই পয়সার দশ কাগ.. 

কম, অর্থাৎ নয় গণ্ড। ছয় কাগ। এইরূপ মুখে মুখে অর্দপোয়ার দাম যাহ। 

হিসাব করে, তাহার সঙ্কেত এই যে, যত টাকা! এবং যত আনা! মণের দাম 
হইবে, অর্ধপোয়ার দামে এ টাক! গণ্ডায় এবং আনা কাগে পরিণত হইয়া যাডু। 
যেমন এক টাকা এক আনায় এক মণ কোন দ্রব্য হইলে, উহার অর্ধপোয়ার 
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দাম এক গণ্ড এক কাগ হইবে । ৮৮০ মণ হইলে ৬1৮০ কাগে অর্ধপোরা হইবে। 

এই অর্থপোয়ার দাম পাইলেই উহার অর্ধেক এক ছটাক এবং এক ছটাকের 
অদ্ধেক অর্ধ ছটাঁক বা ছই কীচ্চার দাম সহজে পাওয়া যাইবে। অথবা! 
অদ্ধপোয়ার ্ামকে ডবল করিয়া এক গোয়ার দাম সহজে ধরা৷ চলিবে। 

ওহে! 4২] সের ঘ্বত দাও, কৃত দর পড়িবে ? আজ্ঞে ২৯২ টাঁকা মণ । 
/২॥* সেরে কত দাম দিব ? আজ্ঞে ১৮/০ এক টাঁকা তের আনা । ইহার 
সন্কেত এইরূপ যে, যত টাকা মগ হইবে আড়াই সেরের দামে, তত টাকা আন! 
হইয়া পড়ে। ১০২ টাকা স্কণ /২॥০ সেরের দ্বাম কত বলিলে, উহাকে দশ 
আন! বলিতে রা । আচ্ছা চারি আনা মণ /২॥০ সেরের দাম কত হইবে ? 
এস্থলে একটু বুঝিলেই ইহা বোঁধ হুইবে যে, যখন টাকা আনা হইয়াছে অর্থাৎ 
যোঁলভাগের ১ ভাগ হইয়াছে, (ওদিকে মণেরও ১৬ ভাগের এক ভাগ /২॥০ হ্য়, 
১৬ ৮২।৯-৪০ সেরে /১ মণ।) তখন আনারও ১৬ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ 
৩1০ কড়া হইবে। মোটামুটী /২॥০ সেরের হিসাব যত টাকা তত আনা, 
পোণে পাঁচকড়া । চারি আন! মণ /২।০ সেরের দ্ঠাম চারি ৮ পাঁচে কুড়ি কড়া 
পঁঁচগণ্জা বা € এক পয়সা । ১০।%০ মণ /২॥০, সেরের দাম 1%৭।০ অর্থাৎ 

দশ আন! দেড় পয়সা বা সাড়ে সাত গণ্ডা হইবে । /২॥ দাম সহজে পাইলেই 
/৫ সেরের দাম উবার ডবল করিয়া লইতে হইবে। 

ওহে ! দশ সের চিনি দাঁও, কত দর পড়িবে? উত্তরে ৮1%০ মণ। কত 

দাম দিব? উরে ২/১০ ছুই টাকা ছয় পত্রসা বা দেড় আনা দিউন। এস্থলে 
ইহার! টাকা এবং আনাঁকে সিকি অর্থাৎ চারি ভাগ মুখামুখী করিয়! ফেলে। 

৫ এক পয়সা! মণ হইলে উহার /১ সেরের দাম %* ছুই কাক। /০ এক 
আনা মণ হইলে /১ সেরের দাম ॥০ ছুই কড়া এবং ১২ টাকা মণ হইলে /১ 
সেরের দাম ৮ আট গণ্ড হইয়া! থাকে। ৮২ টাক! মণ /১ সেরের দাম ৩৪ 
তিন আনা ৪ গণ্ড!। কারণ ৮৮ ৮-৬৪ গণ্ড1 ৩৪ গণ্ডা। 

ওহে, আজ বাঙ্গালা কত তারিখ হইল ? উত্তরে, আঁজ ৬ই হইল। ত্বাচ্ছা 

ব্ল দেখি, বাঙ্গালার ৬ই হইলে ইংরাজী তারিখ আজ ক'উই হইবে? উত্তরে 
*২২শে হইবে।” কি করিয়া কষিলে? কেন? বাঙ্গালা যত তারিখ, তাহা 

ধরিয়৷ তদ্সঙ্গে ১৬ যোগ দিলেই ইংরাজী তারিখ বাহির হয়। প্ররূপ ইংরাজী 
তারিখের সংখ্যা হইতে ১৬ বাদ দিলেই বাঙ্গালা তারিখ বাহির হয়। মনে কর, 

সপইংরাজী আজ পাঁচ তারিখ, ইহা হইতে কি করিয়া ১৬ বাঁদ দিবে? . কেন, 
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ইংরাজী এটা কি মাঁস যাইতেছে? তা”কি জানি, বাঙ্গালা কি মাঁস বল, 
তাহা হইলেই ইংরাজী মাস বলিয়া দ্িব। বাঙ্গালা অগ্রহীয়ণ মাস। বেশ 
কথা। এইবার বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ ক'য় মাস হয় গণনা কর। ৮ মাস 
হয়। এ আটের সঙ্গে ৩ যোগকর, তাহা হইলে কত হইবে? ১১ হুইবে। 
এক্ষণে জানুয়ারী হইতে এগরৈ পধ্যস্ত পর পর মাঁস গণন! কর," তাহা হইলেই 
নভেম্বর হয়। অতএব এটা ইংরাজী নভেম্বর মাল। এইরূপ ইংরাজী মাস 
হইতে ৩ বাদ দিলেই বাঙ্গালা মাঁস বাহির হইবে। 

বাঙ্গাল! ১৩০৯ সাল, ইহার সঙ্গে ৫৯৩ যৌগ করিলেই ইংরাজী ১৯০২ সাল 
হইবে। অতএব বাঙ্গালা সন হইতে ইংরাজী সন করিতে গেলে ৫৯৩ সাল 
যোগ করিতে হয় এবং ইংরাজী সন হুইতে বাঙ্গালা সন করিতে গেলে, ৫৯৩ 
বিয়োগ বা বাদ দিতে হয়। এই সঙ্কেতগুলি সর্বদা মনে রাখিতে পাঁরিলে ভাল . 
হয়) নচেৎ “মহাজনবন্ধুপকে সঙ্গে রাখিবেন। আগামী বারে প্অন্ধদিগের অন্ব* 
শিক্ষার কথ! বলিবাঁর ইচ্ছা রহিল। 

০০০ 

| ০৮০৬ লৌহ-কারখানা। | 

ৰ হা দেখিবার: যোগ্য। ভারতে যে নী লৌহ-কারখানা আছে, 
নজর সেরারনতিস ইষ্ট-ইত্ডিয়ান রেলের যাঁহা-কিছু কাজ, এই. 
০০৮ টনি নিসা সান নরক 
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আগ্রহোদ্দীপক। যেটা দেখা যায়, সেইটাই আশ্চধ্যজনক বলিয়া বোধ হয়। 
এখানে লোহা কচুর গ্ভায় অতি সরল ও সহজ উপায়ে কাটা হয়, অন্ন 
আয়াসে লোহা কাগজের স্তায় টানিয়! ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হয়, লোহা 

গলিত করা হয় এবং উত্তপ্ত অবস্থায় চাপ দিয়া টানিয়া, যে ভাব ইচ্ছা, সেই 
ভাব লৌহকে ধায়গু করান হয়। উপরোক্ত কয়েকটা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিম্নে লিখিত হইল। 
লোহা গলান-_একটী কার্নেস বা বৃহৎ উনান আছে, তাহা দীর্ঘে ৩০ ফিট 
আন্দাজ। ইহার ২৫ ফিটু উর্ধে একটী লৌহ দরজা আছে, এটা প্রায়ই 
খোলা থাকে । এই দরজার নিকট যাইবার জন্য একটা কাষ্ঠনিশ্মিত ব্রিজ 
বা পোল আছে। এই পোঁল রেলের উপর সংরক্ষিত, দীর্ধে প্রায় ২০ ফিট। 

ইহাতে উঠিতে হইলে ইষ্টকনির্মিত সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়। যেস্থলে সিঁড়ি 
আছে, সেটি সমতল ভূমি, এই স্থানটি অবশ্ত উচ্চ। টুলি করিয়া বরাবর 
এই সিঁড়ির নিকট কয়ল|! বা লোহা আনীত হয়, পরে সেই ব্রিজের উপর 
দিয়া উপরিলিখিত ফার্নেসের দরজার নিকট যায়। ফারনেসের নিকটস্থিত 

ব্রিজের অংশটি লৌহনির্মিত। এই লৌহ পাতাট একটি মাত্র লৌহ শলাকার 
সহিত কঞ্জা দ্বারা আটকাঁন আছে, এবং সেই শলাকাটি এঁ পাতটির ঠিক 
মধ্যে সংরক্ষিত নয়, কাজেই যখন যেদিকে ভারী হয়, সেই দিকেই উঠিয়া 

পড়ে) কিন্তু এরূপ ভাবে তাহা বসান আছে যে, মানুষের ভারে তাহ! নড়ে 

না।: টূলি. যখন কয়লা বা লোহা বোঝাই হইয়া আসে, তখন তাহা! 
ফাঁরনেসের নিকট যাঁইলে স্বতঃই উল্টাইয়া পড়ে; কয়ল! বা লোহা ভিতরে 
পড়িয়া যাঁয়। . : 

ফারনেস,__ইহার বিবরণ।--ইহাঁর ভিতর বারণ কোম্পানীর নির্মিত 
ফায়ার ব্রিক ছারা নিশ্মিত। এরূপ ভাবে গাথা, যেন দুইটি ০০৩ বসান 

আছে, মধ্যভাগটির ব্যাস সর্বাপেক্ষা বড়। প্রায়ই দেশের 'লোকের৷ কাদা 
দিয়া ভিতরটি লেপিয়া দেয়। এইটা আবার ইষ্টকনির্মিত দেওয়ালের ছ্বায়া 
বেষ্টিত, এই উভয় বেষ্টনের মধ্যভাগ সচরাচর বালির দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। 

এই ফারনেসের যে দরজা আছে, তাহার উপরেও চিমনি আছে। যেখানে 
ফার্নেসের আরঙ্ক, সেইখানে একটা ছিদ্র আছে) ভাহ! ইচ্ছামত বন্ধ করা 

যায় ও খোলা যায়। এই ছিদ্রের কিছু উপরে, কিন্তু পুর্ব্বলিখিত ছিদ্রের ঠিক . 

জপরদিকে আর একটা ছিদ্র আছে। ইহ! পুর্বটার মৃত স্দেচ্ছামত বন্ধ করা ও 
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খোলা! যায়। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়৷ দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একটী 
পাইপ এই ফারনেসের ভিতর নিয্নদিকে মুখ ঢ.কাইয়! দিয়াছে। . এই পাইপ, 

ফারনেসটীকে জড়াইয়া থাকে। ফারনেস সদাই গরম থাকে । .হাওয়া এই 
নলের ভিতর দিয়া আসিলেই গরম হুইয়া যায় এবং এই গরম হাওয়া! লোহাকে 
তরল করিতে সাহাধ্য “করে । 

প্রথমে টূলি করিয়া কয়লা আনিয়৷ ফাঁরনেসের ভিতর ফেলিয়া দেওয়া 

' হুয় এবং অগ্নি-সংযোগে তাহা প্রঙ্বলিত করা«হয়। প্রায় স্তরে স্তরে লৌহ ও 

কয়লা, লৌহ ও কয়লা এইরূপে ,ফার্নেসের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হয়। উপরের 
দরজাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। লৌহ গলিয়া যায়, ও তরল হইলে কিছু 
কয়লা! ও অন্তান্ত স্বামান্ত বিজাতীয় দ্রব্যকে সঙ্গে লইয়া, বরাবর নীচে নামিয়! 

যাইয়া নীচের ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হইতে থাকে। গাদ লৌহাপেক্ষা হান্ষি, 
কাজেই তাহা! লোহার উপর ভাসিতে থাকে, এবং বেণী হইলে উপরস্থিত 

ছিদ্র দ্বারা বাহির হইয়। যায়। কুলির লৌহপাত্রে ( যাহার ভিতর ছুই 
ইঞ্চি পুরু কাদা! ছারা লেপ! ) এই লৌহধরে এবং রিংয়ে বসাইয়া হছইজনে 

ধরিয়া ছাঁচের নিকট লইয়া যায় এবং ছ্াাচে ঢালিয়া দেয়। লৌহ জমাট 
বাধিলে কিছু আয়তনে বাড়ে । তজ্জন্ত ছ্াচ-নির্মাণকারীরা বিশেষ বন্দোবস্ত 

করে। ইহাঁকেই বলে কাষ্ট-আইরণ। এই লৌহে বিজাতীয় দ্রব্য শতকর! 
৭ ভাগ আছে, € যথা কারবন্. সিলিকন, ফক্ষরাস, গন্ধক, ম্যাঙ্গানিস, 

ইত্যাদ্দি।) ট্টিলে শতকর! ২ ভাগ ও রট-আইরণে শতকরা ৫ ভাগ আছে । এই 
শেষোক্ত লৌহই বিশুদ্ধ। জামালপুরে বরাঁকরের লৌহ ও বিলাতী লৌহ উভয়ই 
ব্যবহৃত হয়। 

লোহা গরম হইলে তাহাঁকে পিটিয়া যেরূপ ইচ্ছা আকার ধারণ করান 
যাইতে পারে। আমাদের দেশে কম্নকারেরা লোহাকে" পিটিয়৷ হাতা, বেড়ী, 
খোস্তা, শাবোল, দা, কোদাল ইত্যাদি কত রকম আমাদের উপকারী দ্রব্য 
&তয়ার করে। লোহ! গরম হইলে নরম হইয়া যাঁয়, এই অবস্থাতেই ইহাকে 
পেটা হয়। কোন লোহা সহজে পেট! হয়। কিন্তু জামালপুরের কারখানায় 

লোহাকে চাপিয়! লম্বা করা হয়, আর তাহাঁকে গোল ও চ্যাপ্টা করা হয়? 
ধর্দি ব্যাসের পরিমাণ দেওয়া থাকে, তাহা হইলে এর ব্যাসেরও মত করা 
যাইতে পারে। ৃ্ | র 

কতকগুলি চাকা একটা রূডের চারিদিকে আবর্তন করে। এই রডটিন্ে 



অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। ]. লৌহ-কারখানা। ২৩৯ 

সকল চাঁকার অবস্থিতি, কাজেই এই রডটি *ঘুরাইলে সকল গুলিই ঘুরিতে 
থাকে। ঠিক এই রডের নীচে আর একটি রড আছে, ইহাতেও পূর্বোক্ত 
ভাবে কতকগুলি চক্র, সংলগ্ন আছে। এই চক্রগুলিতে খাঁজ কাটা ও সকল 
গুলি এমনি ভাবে অবস্থিত যে, একাটি চাকার উপর আর একটি চাকা 

আছে ও উভয় শক্রেরই খাঁজ এক* আয়তনের । নীচেকার চাকাগুলির 

সামান্ত ভাগই দৃষ্ট হয়, কারণ অবকাংশই মাটার ভিতর থাকে । এইকূপ করার 
, আবশ্কত! এই যে, কুলির সহজেই লৌহ খাঁজের মধ্যে ঢ,কাইতে পারে, বেশী' 

উচ্চে উঠাইতে হয় না । 

লোহা! গরম হইলে ছুইজনে চিমট! দ্বার! ধরিয়া আনে ও সর্বাপেক্ষা 

বৃহৎ খাঁজটার ভিতর দেয়। অপরদিকে দুইজন কুলি চিমটা লইয়া ঈীড়াইয়! 
থকে, চাকা ঘুরিয়া, লোহাঁটাকে চাপিয়া নিজের খাঁজের মাপ করাইয়া) 
অপরদিকে বাহির করিয়া দেয় ও কুলিদ্বয় তাহা টানিয়া লয়। এইরূপ পর 
পর ছোট ছোট, খাজের মধ্য দিয়া চালান হইলে, যে মাপের মত তৈয়ারী ক্র 

হইবে, সেই মাপের মত করিয়া লোহাটীকে বাহির করিয়া লয় । কলে সমস্ত 

ক্ষণ জল পড়ে, পাছে চাঁকাগুলি অবিক গরম হয় এবং তাহা হইতে অগ্নি 
নির্গত হয়, কারণ ?7০507 বা সংঘর্ষণে অগ্নি উদগমের সম্ভাবনা । কুলিরা 
তাহানের নিম্নাবয়ব চট দ্বারা আগ্াভাবে ঢাকিয়া রাখে; কারণ তাহা হইলে 
অগ্িশ্কুলিঙ্গ তাহাদের গাঁয়ে লাগে না, এবং যদি দৈবাৎ চাকায় আটকাইয়! ধায়, 
সহজেই নিদ্কৃতিলাঁভ করিতে পারে, নতুবা বিষম বিপদ । 

শিবপুর কালেজ পত্রিকা,-_শ্রীশরদিন্দু রায়, বি এ। 

সহজ শিল্প। 
গতর টি টার 

কলি চুণ- টাটকা কলি চুণের প্রয়োজন হইলে, ছুই চারি কড়া কড়ি 

আঁগুনে বেশ করিয়। পুড়াইয়৷ লইয়া তাহাতে জল দিবে, তাহা হইলেই পোড়া 

কড়ি সৌ সৌ শবে জল টানিয়া চুণ হুইয়! যাইবে। 

কাগজকে রৌপ্য মণ্ডিত করিবার উপায় ।---সম পরিমাণ রাং 
"এবং বিষম, অর্থাৎ ১ ভাগ রাং এবং ১ ভাগ বিষম, অথবা মনে করুন, অর্ধ- 



২৪০... মহাজনবন্ধু। [২য় ধণ্ড ১০ম সংখ্যা। 

ছটাক রাং এবং অর্ধ ছটাক বিষয়থ্, ছয়ে. একত্র করিয়া কোন পাত্রে রাখিয়া 

উহাতে অল্প রজন কিম্বা মোম দিয়া, আগুনে গালাইয়া লইবে। মোম কিনা 

রজন দিয়া গালাইলে, উক্ত ধাতুদ্বয় অগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়। ভন্ম হইতে পারে না 1 
তাহার পর উক্ত ধাতুদ্বয়কে আগুন হইতে নামাইয়া, তরল থাকিতে থাকিতে 

উহাতে সমভাগ অর্থাৎ ১ ভাগ অথব| 'অর্ধ ছটাক পার! ঢালিযা দিয়া বেশ 
করিম! নাড়িবে। পরে উহাতে অগুলাল কিথা শিরীষ আঠা মিশ্রিত করিয়া 

উক্ত ধাতুত্রয়কে তরল অবস্থায় রাখিয়! পরে কাগজে মাখাইয়া দিবে। প্রথমে 

মাখাইবার সময় ইহার বর্ণ কাল'থাকে। পরে, কাঁগজখানি শুকাইলে 
উহাকে কড়ি দিয়! ঘসিবে, তাহা হইলেই কাগজ রৌপ্য মণ্ডিত হইবে। 

ইহার অপর নাম র্পালির কাগজ । অপেক্ষাকত মোটা কাগজে কিন্বা 
পিন্বোটে পাতা-লতার নক্স! কাটিয়া, উহার মুকুট বা টুপি তৈয়ারী করিয়া 
ধ&ঁ কাগজের টুপিকে পূর্বোক্ত দ্রব্য দ্বারা রৌপ্য কলাই করিয়া! লইতে হয়। তাহ! 
হইলে, উহ! দূর হইতে, ঠিক রৌপ্য-দ্রব্য বলিয়! ভ্রম হয় । 

জল রোধক পুটিন কাঠ, প্রস্তর কিম্বা ধাতু দ্রব্য অথবা কাঁচ 

এবং মৃত্তিকার দ্রব্য জোড়া দিতে, কিম্বা কাঠের সঙ্গে পাথর অথবা পাথরের সঙ্গে 

কাঁচ, কিন্বা কাঁচের সঙ্কে মৃত্তিকার ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যে পরস্পর জোড় 
লাগাইতে নিয়লিখিত পুটিন ব্যবহার হইয়া থাকে। 

১। বুজন ৫ ভাগ, মোম ১ ভাগ, ইটের গুঁড়া তিনের এক ভাগ একত্র 

করিয়া আগুনের তাপে গালাইয়া লও । 
২। ধূনা ৫ ছটাক, সরিষার তৈল ২॥০ ছটাক, বিলাতী মাঁটা ২ কীচ্চা, 

একত্র মিশ্রিত করিয়! আগুনে ফুটাইয়া লও। 

৩। রজন ৪ ভাগ, রেড়ির তৈল ৩ ভাগ, পড় শা ৯ ভাগ, এই তিন 
দ্রব্যকে আগুনে তাতাইয়া লও। 

৪। রজন কিম্বা ধূনা ৬ তোলা, যে কোন স্থায়ী তৈল হউক যথা সরিষা, 
নারিকেল, রেড়ি ইত্যাদি পরস্ত স্থায়ী তৈলের অভাবে মোম ১ তোলা, 
কাচ চূর্ণ অথবা! পাথর চুর্ণ, অথবা স্থুরকী, অথবা খড়ি মাটী চূর্ণ, অথবা বিলাতী 
মাটা, অথবা রেড্ওকার-__অপর নাম অক্সাইড অব আয়ারণ-__বাঙ্গালা নাম 
লোহার মরিচ! অর্ধ তোলা, এই তিন দ্রব্যকে একত্র করিয়া আগুনে খুব গরম 
করিয়া! লও। ও 



বারা 

২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা ১. পো, সাব 

্ (৩) 
(লেখক-_প্রীনিতাগোপাল মুখোপাধ্যায়, 24. ৪, 1. £০ টি 

৪১০ চা. ঢা, 4 9) 

'ক্কাসাভার আবাদ বড় রকমের করিলে একার প্রতি ১০ মণ ময়দা বা ছাতু 

না হইয়া! ৫০৬ মণ মাত্র হওয়াই সম্ভব। ডাক্তার ওয়াট সাহেবের বৃহৎ অভি- 
ধানে কাসাভার ছাতু একার প্রতি কত জন্মে, সে সম্বদ্ধে বিভির্ন মত প্রকাপিত : 
আছে। “তবে নিয় প্রদত্ত উদ্ধতাংশ হইতে এ সম্বন্ধে কিছু হিসাব পাওয়া যায়। 

“সিংহলে প্রতি একারে দশ টন কাঁচ! মূল উৎপন্ন হয়, এরূপ অনুমান করা 
 যাঁয়। শুকাইলে ইহার এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে) এবং শুফ মূলের 
অর্দেকও যদি ময়দা পাওয়া যায়, তাহা হইলে একার প্রতি" ২৮০* পাউও ময়দা 
জন্মিতে পারে, এরূপ অঙ্গমান হয়।” ২৮৯৭ পাউিও দেশী হিসাবে প্রায় ৩৪ 
মণ। এক একার ধান্ত বা গোধুম হইতে যে পরিমাণ শত্ত উৎপন্ন হয়, এই 
হিসাবে তাহার তিন গুণ কাসাভা৷ হইতে উৎপন্ন হয়। ডাক্তার ওয়াট সাহেব 

' থে রিপোর্ট হইতে এই উদ্ধতাংশটী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা অনেকট! অঙ্গ- 
মানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি যে হিসাব দেখাইয়াছি, 
তাহা প্রকৃত ওজনের ফল। ১০১ সের কীচা মূল হইতে বাস্তবিকই পৌনে :২২ 
সের ময়দা পাইয়াছি। যে অনুপাত ডাক্তার ওয়াট, সাহেরের অভিধানে প্রদত্ত 

হইয়াছে, সেই অক্কপাত মানিতে গেলে ১০১ সের কাঁচা মূল হইতে আষ্চি 
কেবল সাড়ে ১২ সের ময়দা পাইতাম। এমন হইতে পারে, ঠিক্ সময়ে দুল+ . 
গুলি উঠাইবার কারণ আমি ময়দার ভাগ অধিক পাইয়াছি। ফাল্তন, চৈত্র 
মাসে যখন বায়ু. ও ঘৃত্তিকা' নিতান্ত শুক থাকে, তধন জলভাগ অধিক নাঁ.. 

: থাকিয়া. শু -স্বেত-সারের ভাগ মূল মধ্যে স্বভারতঃই অনিক থাক! সম্ভব 1... 
ষ্ান্তকাঁলে গাছগুলি সরল ও সতেজ থাকাতে নুঝের মধ্যেও অধিক... 

-চলাচিল করিয়া থাকে । কাসাভার কলম বে-দে কালে লাগান যাইতে পাকে. 



৪২ মহাজনবন্ধু। [২য় খণ্ড ১১শ সংখ্যা.। 
সপ লাঠি 
মূলগুলিও যে-সে কালে উঠাইয়| ময়দা প্রস্তত কাধ্য চলিতে পারে,. ইহা ছুতিক্ষ 

নিবারণ হিসাবে দেখিতে গেলে, কাসাভার একটী মহৎ গুণ বলিয়া নির্ণর 

করিতে হইবে। কিন্তু কাসাভা গাছ হইতে ফাল্তন চৈত্র মাসেই অধিক 

ময়দা উৎপী হয় এবং এই ছুই মাসেই কলম লাগান বিধেয়। আমি যে 
মূলগুলি হইতে ময়র্দী প্রস্তত করিয়াছিলাম, প্র গুলির ওজনের প্রায় এক 

চতুর্থাংশ ভাগ ওজনের আমি ময়দা! পাই। বদি চৈত্রমাসে মূল উঠাইয়! 
ময়দা প্রস্তত করা হয়, তাহা হইলে কাচা মূল যত উৎপন্ন হইবে, তাহার 

এক চতুর্থাংশ ময়দা উৎপন্ন না হইবার কোন কারণ নাই। যদি ওয়াট- 
নির্দিষ্ট ১০ টন কাঁচা মূল একার প্রতি পাওয়া! যায়, তাহা! হইলে একার- 
প্রতি ৬০ মণ ময়দা উৎপন্ন হইবার কথা । 

এখন একটা কথা আপনাদের মনে ম্বতঃই উদ্দয় হইতে পারে,--যে জমি 

হইতে বৎসর বৎসর এত অধিক পরিমাণ শশ্ত উঠাইয়। লওয়া যাইবে, 
তাহার উর্বরতা কতদিন থাকিবে? নিশ্চয়ই এক বৎসর .পরেই - উৎপন্নের 

পরিমাণ এককালীন হাঁস হুইয় যাইবে। যদ্দি কোন সার ব্যবহার করা 
ন! হয়, "তাহা হইলে ছুই এক বৎসর পরে উৎপন্ন কমিয়। যাইবে। কিন্ত 
যে ব্যক্তি একার-প্রতি বৎসরে ৩০০২ টাকার ফসল পাইতে ইচ্ছা করেন, 

তাহাকে কিছু ব্যয় না করিলে চলিবে কেন? এক বৎসর পরে প্রতি বৎসরে 

২১1৩০ টাকার সার একার প্রতি ( অন্যুন ৩০ বিঘার এক একার হয়) প্রয়োগ 
করা আবশ্তক হইবে। পূর্ব্ব বৎসরে ঠিক যে স্থানে নয়টা কাসাভ! গাছ জন্মিয়।- 
ছিল, সেই স্থানেই গত চৈত্র মাসে-আমি নয়টা কলম লাগাইয়া দিই। প্রত্যেক 

কলমটার সহিত এক এক মুঠ! ছাই ভিন্ন আর কোন সার ব্যবহার করি 

নাই। তৎপরে চারি মাসের মধ্যে এই নয়টি গাছ যত বড় ও তেজস্কর হইয়াছে, 

শিবপুর কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে আর কোন কাসাভ1 গাছ তত বড় ও 

£তেজস্কর হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, কত সহজে জমির উর্বরতা! 

শক্তি বজায় রাখ! ও বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে। 
৮. কাসাভার আবাদ যদি বৃহদাঁকারের করিতে হয়, তবে ছুরিকা দ্বারা মূল 
খণ্ড খণ্ড করা, অথব! ধাত। ছার! শু মণ্ড পেষণ করা অসম্ভব। ক্লষকদের বৃহদা- 
কারে “কার্য করা কোনরূপেই আবশ্তক .হইবে না। উহার! ক্ষেত্রের চতুষ্পার্থে 

ক্কামাভা গাছ- বেড়ার মত লাগাইয়৷ আবশ্তক মত মূল বাহির করিয়। কাচা 
অরস্থাযর্যবহার, করিতে, অথবা যে সামান্ত উপায়ে »ময়দ! প্রস্তুতের কথ! . 



পৌষ, ১৩০৯।] কাসাভা আলুর চাষ। ২৪৩ : 

বল! হইন্নাছে, সেইরূপ উপায়ে ময়দা! প্রস্তত ক্লরিয়া ক্রমশঃ ব্যবহার করিতে 
পারে। যদ্দি কোন ধনী ব্যক্তি এই গাছের আবাদ করিতে চাহেন, তাহাকে 
মূল থণ্ড থণ্ড করা, মও প্রস্তুত করা, মণ্ডাকে চাপে রাখা, শুক মণ্ড পেষণ 
করা, এ সমস্ত কলের সাহায্যে নির্বাহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ বৃহদায়তনের 
আবাদ ন৷ করিয়া* ৫1১০ একার জমিষ্তে যদি কেহ কাঁসার্তী লাগাইতে চাহেন, 

তাহ! হইলে, শালগাম কাটা - কল, (527710080০৫) শালগাম মণ্ড করার 
কল (1010119 7091199হ ), পনির চাপ দিবার কল ( 019992 7১:295 ) এবং 

ছোট ময়দা পেষা কল, এই কয়েকটী সঠমান্ত কল তাহার ব্যবহার কর! 

আবশ্তক হইবে; নতুবা ফাল্তন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসের মধ্যে ৫১০ একার 
জমির মূল হইতে ময়দা প্রস্তত করা অসাধ্য হইয়! উঠিবে। কৃষকের যে যে 
সরপ্রাম আবহক, সে সমস্ত তাহার গৃহে অথবা তাহার গ্রামেই পাওয়া 
যাইবে । গ্াম্লা, বটি, টেকি, বড় ঝড় ছুই একখানা পাথর, এভিন্ন তাহার 
আর বিশেষ কিছুই সরঞ্জাম আবখক হইবে না। 

এখন আপনার! বলিবেন, ময়দা অবধি ত প্রস্তত হুইল; কিস্তু এই মদ! 

লইয়া হইবে কি? সাহেবেরা পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া ট্যাপিওকার পুডিং প্রস্তত 

করিয়৷ খাইয়া! থাকেন, ইহা বোধ হয় আপনারা জানেন। কিন্তু এ দেশের 
লোকের পক্ষে ট্যাপিওক! পুডিং বোধ হয় মুখ-রোচক হইবে না। কাসা- 
ভার শ্বেত-সার হইতে ট্যাপিওক প্রস্তুত না করিয়া "ব্রেজিলিয়ন্ এরারুট” 
অবস্থায় রাখিয়া দিয়া উহ! এরারুটের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

এরারুট অপেক্ষা এই সামগ্রী অধিক পুষ্টিকর। কিন্তু সমস্ত মণ্ড হইতে 
যখন কাসাঁভ। ময়দা প্রস্তত হইতে পারে, এবং এই ময়দা হুইতে যখন 

এদেশীয় লোকের খাদ্যের উপযুক্ত নান! সামগ্রী প্রস্তত হইতে পারে, তখন 

কাসাভা ময়দা প্রস্তত করাই শ্রেকঃ। এই ময়দা হইতে আমি রুটা, লুচি, 
মালপো, হালুয়া, পুডিং এবং বিছ্ুট, এই কয়েকটা সামস্রী প্রস্তত করিয়াছি & 
রুটা, লুচি ও বিষ্কুট খুব ভাল হয় নাই, আমি স্বীকার করি) কিন্তু মাল্পো, 

হালুয়া ও পুডিংএর যদ্দি উপযোগিতা! ধিচার করেন, তাহা! হইলে জানিতে পারিবেন» 
এই ময়দার অতি সুন্দর ব্যবহার হইতে পারে। ক্ুটাগুলি অতি “মোলায়েম 
এবং খাইতে ভালই হইয়াছিল, কিন্ত দোষের মধ্যে কুটীগুপি টানিলে কিছু অধিক. 

বুড়ে। রুটী ও লুচি প্রস্তুত করিতে.হইলে ময়দা মাথিবার সময় গরম জল ব্যবহার 
বেরা আবশ্তক। এই মন্রদা.ও.গমের ময়দার ব্যবহার সম্বন্ধে এইমাক্র গ্রভেদ |. .... 



২৪৪ মহাজনবন্থ] [২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 

'কাভাসা-ময়দ! হইতে হালুয৷ 'প্রস্তত করিতে হইলে, প্রথমে অগ্নির উপর কড়া 
চড়াইয়৷ চিনির রস প্রস্তত করিয়। লইতে হয়। রস ঈষৎ চটচটিয়! হইলেই 
উহার মধ্যে কাসাভা-ময়দা! জলের সহিত “গোল!” করিয়া ফেলিতে হয়। 
ময্নদার গোল! রসে ফেলিয়াই থুস্তি দ্বারা অনবরত নাঁড়িতে হয়। নাড়িতে 
নাড়িতে ময়দার রং সাঁদা হইতে ঘস! কাটৈর ন্তায় হুইয়! যাইবে। রং পরিবর্তিত 
হইলেই ধি, বাদাম ও পেস্তা দিয়া, আর কিছু নাড়িয়া চাঁড়িয়া নামাইয়! লইলেই 

হালুয়া প্রস্তত হইয়া গেল। দশ পনের মিনিটেন্ন মধ্যে হালুয়া প্রস্তুত হইয়! 
যাইবে। এই হালুয়া অনেক দিন রাখিয়! ব্যবহার করিলে নষ্ট হয় না। খাইতে 

ইহা ঠিক্ মস্কটের হালুয়ার স্তায়। 
১০০ তোলা "হালুয়া প্রস্তত করিতে হইলে ১৩ তোলা কাসাভা-ময়দা ও 

৪০ তোল! জল ( অর্থাৎ এক ভাগ ময়দা ও তিন ভাগ জল ) দ্বার! “গোলা” প্রস্তুত 

করিতে হয়। এই পরিমাণ গোলার উপযুক্ত চিনির রস প্রস্তত করিতে গেলে 
৪০ তোলা চিনি ও ২০ তোল! জল ব্যবহার করিস্তে হয়। ঘিও অন্তান্ত মস্ল! 

দিতে পারিলে আস্বাদন কিছু ভাল হয়। আমি ১০০ তোলা হালুয়া প্রস্তত 
করিতে ১০* তোলা ঘি ও এক আনার বাদাম ও পেস্তা ব্যবহার করিয়াছিলাম। 

বাদাম বাটিয়! ব্যবহার করি। চতুর্দিকে বরফ দিয়! জমাইয়া এই হালুয়া আহার 
করিতে অতি চমৎকার লাগে। [ ক্রমশঃ | 

পাথুরে কয়ল৷। 
নভে টি জলন্ত 

করলার উৎপত্তি ও ভূতত্ব বিষয়ক আলোচনায় আমর! দেখিয়াছি, আমাদের 
(দশে যে কয়লা! গগুয়ানা (907.0%7201)8 ) বিভাগের প্রস্তর রাশির মধ্যে এবং 
তালকির (৭:81: ) প্রস্তরের উপরে পাওয়! যায়, এবং যে কয়লা পলিজ 

. (55440097691) প্রস্তরের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা! আগ্রেয় (1575083) 
প্রস্তরের মধ্যে পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। স্তরে স্তরে বিন্তস্ত মেটে 
পাথর (515915 0349960156 ), লৌহ. মিশ্রিত পাথর (€ [70056075 ১) বেলে. 

পাথর (520005000 )» কিংবা পাথরের জুড়ি জমির়া পাথর (০০781% 

50689) এই কর প্রকারের পলিজ প্রত্তর কয়লা.প্রদেশে পাও্জ! যাইতে - 



পৌষ ১৩০৯ 1] , পাথুরে কয়লা । ২৪৫ 

পারে; স্থৃতরাং ধেঁধানে এই কয় প্রকারের কোন প্রন্তরই নাই, সেখানে 
কয়লা নিশ্চয়ই নাধ, ইহা স্থির করিতে হইবে। কয়লার জমির সীগাস্থ স্থান 
অনেক সময়ে নাঁইস্ (95159) নামক আগ্েয় প্রন্তরে আবুত দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই প্রস্তরও কতকটা স্তরে স্তরে থাকে এবং রৌদ্র বৃষ্টিতে বিন 
ও বিরত হওয়ায়* উপরিস্থিত প্রন্তরগুণি দেখিতে বেলে" পাথরের ন্তায় হইয়। 
থাকে? কিন্ত একটু অনুধাবন করিয়া কিংবা! একটু মাটী খুঁড়িযা দেখিলে 
ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে। এ প্রকার 
স্থানে কয়ল৷ থাকিবার কোনও সম্ভাবনা নাইশ 

কয়লার কিংবা পাথরের স্তর সাধারণতঃ ঢালু ভাবে থাকে । উপরিস্থিত 
জমি অনেকটা সমতল, অন্ততঃ এই জমিকে কতকগুলি সমতল রেখাতে 
(0০:094£ 1709 ) বিভক্ত করা. যাইতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পার 

যাক্স যে, প্রত্যেক ঢালু স্তর কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই মাটির উপরে দেখিতে 

পাওয়া উচিত! কোন স্তর যেখানে -পটর উপরে থাকে, তাহাকে সেই 
, স্তরের স্তরমুখ বা আউট স্তর (08০ বলে। কিন্ত কোন্ স্তরের মুখ 

কোথায় মাটির উপরে আছে, অনেক এগ তাহা খুঁজিয়া৷ পাওয়া ছ্ষর 5 
কারণ উপরিস্থিত প্রস্তর নষ্ট হ্ইয় প্রায়ই বিকৃত কিংবা! মাটিতে পরিণত হয়, 
এবং কয়লা কিংবা! পাথরের স্তরের মুখ ঢাকা পড়িয়া থাকে। এই প্রকারে 
কোন কয়লার স্তরের আরম্ভ ব স্তরমুখ প্রথমেই মাটির উপরে না পাইয়া 
৫০৬০ এমন কি কয়েক শত ফিট নীচে পাওয়া যাইতে পারে। রাণীগঞ্জ, 

তপসী অঞ্চলের অধিকাংশ কয়লার স্তর এই প্রকারের । কিন্ত গিরিডি, বরা- 

কর বিশেষতঃ ঝারিয়া৷ অঞ্চলের অধিকাংশ কয়লার স্তরের মুখ মাটির উপরই 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়লা বিকৃত হুইয়৷ কতকটা কাল মাটির স্তাঁয় 

দেখায়, আবার অনেক স্থানে একটু খুঁড়িলেই ভাল কয়লা পাওয়া যায়। 
কোন স্তরের মুখ খুঁজিতে হইলে বদিচ সাধারণ জমির উপরে অনেক সমজ্ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় না? কিন্তু নদী, খাঁল কিংবা যোড়ের ধার দিয়া গমন 

করিলে অনায়াসে দেখা যায়। এই সমস্ত স্থানে জলম্রোতে বিকৃত প্রস্তর 
ও মাটি গলিয়া৷ ধুইয়া যায় এবং পরিঞার পাথর ও করলার স্তর বেশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। রেলের লাইনের কিংবা পুফরিণীর ধারে মাটি কাটিয়া ফেলার 
সন্ত অনেক সময় স্তরের মুখগুলি স্পষ্টই দেখিতে পাঁওয়! বায় ৷. 

কোন্ স্থানে কয়ল!- আছে, শ্যরমুখ দেখিয়া! চিনতে পারিলে, কিংবা চতু" 
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দিকের এবং সেই স্থানের জমি দেখিয়া যদি অনুমান করব যায়, তাহা হইলে 
্রস্তরতেদী যন্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া বিশেষরূপে অনুসন্ধান, করিয়া দেখিতে 

হয়। কয়লা কি প্রকারের, উহার স্তর কত মোটা, ক্ত মোটা কয়লার 
স্তর কি ভাবে ঢালু হইয়৷ গিয়াছে, স্তরের বিস্তৃতি কত দুর, ভূমিকম্পের 
দ্বারা জমি ফাটিয়! গিয়া কোন স্থানের কয়লা ও প্রস্তরের স্তর অন্ত স্থান 
হইতে অত্যধিক. উত্তোলিত হইয় গিয়াছে কি না, অর্থাৎ সেখানের জমিতে 
দোষ, (ফণ্ট 77981) আছে কি না, (এই প্রকার ফণ্ট ভিতরে থাকিতে 
পরে, কিন্ত উপরে তাহা কিছুই বুবিতে পার! যার না; কারণ উপরের জমির 
উত্তোলিত প্ররস্তররাশি বহুলক্ষ বৎসর ধরিয়৷ বিনষ্ট হইয়া! ও জলে ধুইয়! 

গিয়! উত্তোলনের চিহ্নগাত্র থাকে না এবং উপন্বের জমি প্রায় সমতল হইয়া 

মাটিতে আবৃত হইয়া! যায়।) এই সমস্ত বিষয় জানিবার জন্ত জমিভেদ করিতে 
হয়। এই প্রকার জমি ভেদ করাকে ইংরাজীতে বোরিং (1301125 ) বলে 
এবং কয়লার খনি অঞ্চলে এই ৯ শজী কথাই ব্যবহত হয়। সাবারণ 

বোরিং যন্ত্র একটী বড় ছেনি সাবলের আকারের । ইহার ধারাল 
মুখ ৫।৬ অঙ্গুলি চওড়া হয় এ হ্হা প্রায় একহাত লম্বা হয়। এই 
সাবলে আবার ইন্ক, কাটা থাঁকে, এবং যেমন বোরিং গর্ভ অধিক নীচে 
নামে, ১৭ ফিট লম্বা একটা লৌহদ্ড ইহার মাথার স্কূর সঙ্গে লাগাইয়া 
দিতে হয়। এই যন্ত্রটী কতকগুলি লোকে উচ্চ করিয়৷ ধরে এবং ঘুরাইয়! 
ঘুরাইয় ফেলে। এই প্রকারে প্্রস্তরগুলি গুঁড়া হয়া যায়। ৮৯ ইঞ্চি 
প্রাথর এই প্রকারে কুচা হুইয়! গেলে, যন্ত্রটী উঠাইয়া তাহার মাথার 
সাবল খুলিয়৷ লইয়৷ তংস্থানে একটী পাইপ (712০) লাগাইয়া দেওয়৷ হয় 
এবং পাইপ লাগান যন্ত্রটী সজোরে বোরিং গর্তে উঠাইয়া ফেল হয়। ইহাতে 
কুচ পাখরগুলি পাইপের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। তখন আস্তে আস্তে তুলিয়! 
ছেখিতে হয়, কি প্রকারের পাথর উঠিল। বোরিংতে কয়ল! লাগিলে, তাহা 
উঠাইয়া অনায়াসে দেখিতে পারা যায়। এই প্রকারে বোরিং ২০২৫০ 
ফিট পধ্যস্ত মানুষ দ্বারা অনায়াসে করিতে পার! যায়। ইহা অপেক্ষা অধিক 
নীচে নামাইতে হইলে, ইঞ্জিন লাগাইবার প্রয়োজন হয়) কিন্তু ২০ ফিটের 
জধিক. বোরিং করিতে হীরক-ভেদক (70157)070 730817/% ) যন্ত্র ব্যবহার 

হয়-। ' ইহাতে প্রস্তরগুলি গুঁড়। না হইয়া, মাঁটার ভিতর যে ভাবে থাকে, ঠিক, 
€সই ভাবেই লৌহের. পাইপের মধ্যে উঠে। . এই যন্ত্রে একটা ইন্পাতের 
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পাইপের মুখে ৫।৬ থান হীরক বসান থাকে «এবং সেই পাইপ ইঞ্জিন সাহায্যে 
ঘোরান হয়। তাহাতে প্রস্তর কাটিয়া পাইপ ভিতরে প্রবেশ করে, এবং মধ্য- 

স্থিত প্রস্তর পাইপের ভিতরের স্তায় গোল হইয়া পাইপের মধ্যে যায়। এ 
প্রকার বোরিং দ্বারা জমির প্রত অবস্থা স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়। বোরিং 
যেমন নিয়ে নান, একটী একটা করিয়া পাইপ স্ক দ্বারা জুড়িয়া দেওয়া 
হয়। ইহাতে ইচ্ছামত অনেক দূর পর্যন্ত বোরিং করা যায়) কিন্ত খরচ 

বেশী পড়ে। কিলবরণ কোং ৫০* ফিট পধ্যস্ত গ্রাত্যেক ফুটে ৫২ টাকা 

করিয়া গ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত সাধারণ* বোরিং যন্ত্র ১০*০২ টাক] হইলে 
পাওয়া যায় । ইহাতে ২০০ ফিট পধ্যন্ত প্রস্তর ভেদ কর! যাইতে পারে এবং 

প্রত্যেক ফুট ভেদ করিতে ২২ টাঁকা করিয়া খরচ পড়ে। একবার যন্ত্রগুলি 
কিনিলে অনেকগুলি বোরিং করা যাইতে পারে। একটা কয়লার স্তর কি 
ভাবে জমির ভিতর আছে, জানিতে হইলে, অস্থতঃ তিনটা বোরিং কর! আব- 
হ্টক। আমাদের স্বদেশবাসীগণের অনেক কয়লার খনি আছে; কিন্তু তাহার 

প্রথমে বোরিং করিতে সাধারণতঃ বেশী পধসা খরচ করিতে চাহেন না। 

এই জন্য প্রনি করিয়া তাহাদিগকে খনির মধ্যে জলের জন্য এবং কয়ল! 
উঠাইবার জন্য ভবিষ্যতে অনেক সময় কষ্ট পাইতে হয়। রেলের লাইন করিতে 

হইলে যেমন প্রথমতঃ অনেক বার জরিপ করিয়া দেখা উচিত এবং সে 
বিষয়ে কার্পণ্য করিলে ভবিষ্যতে অনেক লোকসান হইতে পারে; ' খনি 
করিতে হইলে. সেই প্রকার ভাল করিয়া বোরিং না করিয়া কাধ্য আরম্ত 
করিলে ভবিষ্যতে অনেক অন্ুুবিধ৷ ভোগ হইতে পারে। 

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত বোরিং হইয়াছে, তাহার মধ্যে রুশিয়ার পারু- 

শেইন্সের বোরিং সর্বাপেক্ষা অধিক গভীর হুইয়াছিল। এই বোরিং ৬৫৭২০৭ 

ফিট পর্যন্ত হইয়াছিল । ইহাতে ৮৩টা কয়লার স্তর পাওয়া গিয়াছিল) এই 

সমস্ত কয়লার স্তরগুলি সর্বনমেত ২৯৩৬ ফিট মোটা । নিপজিকের নি কটও 
বর্তী শলডেককের বোরিং ৫৭৩৬ ফিট পধ্যস্ত হইয়াছিল। ৩1৪ হাঁজার ফিট 

বোরিং পৃথিবীর অনেক স্থানে হ্ইয়াছে। খনিজ পদার্থ কোথায় কি ভাবে 
আছে, তাহা জানিবার জন্য বোরিং যে কত প্রয়োজনীয়, 'তাহা তাহারাই 
বুঝিয়াছেন। প্রসিয়া রাজ্যের এ সম্বন্ধে ব্যয়ের কথা শুনিলে স্পষ্টই বুঝিতে 
গ্ুরিবেন--সেখানকার গবর্ণমেপ্ট ১৩ বৎসরে ৪** বোরিং করিয়াছিলেন, ইহাতে 

,সর্বসমেত ৮* মাইল বোরিং হইয়াছিল, এবং ৯৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল । 
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বোরিং করিয়া কয়লার স্তর কি ভাবে আছে জানিভে পারিলে, কয়লা 

উঠাইবার জন্য কাধ্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। কয়লার স্তরের মুগ 

যদি মাঁটির উপরেই থাকে, ও এমন কি ৫০৬* ফিট নিয়েও থাকে, তাহা 
হইলে-শ্রীমোহন (770117৩ ) কাটিয়! কাধ্য আরম্ভ করা সুবিধাজনক এবং 
বেশী নিয়মে কয়লা তুলিবার বন্দোবস্ত কর! উচিত। গ্লোৌট কথা, মূলধন 
বুৰিয়! ব্যবস্থা কর! উচিত। ধাহারা প্রথুমে বেশী খরচ করিতে পারেন, 
তাঁহাদের ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা বেশী।, কয়লা যদি ভাল হয় এবং 

তুলিয়! যদ্দি বিক্রয় না হইবার আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ যত 

ধিক ব্যয় করিতে পারা যায়, ততই ভাল। এমন কি দেখ! গিয়াছে, কাধ্য 

আরম্ভ করার দ্ুই এক বৎসরের মধ্যেই অনেক্ষের মূলধন উঠিয়া! আইসে। 
কয়লা যদি ৫০1৬০ ফিটের নিমেই পাওয়া যায়, ভাহা হইলে ইদারা (91৮৮৮) 
অপেক্ষ! শ্রীমোহন (11)0115 ) কাটিতে খরচ স্মনেক বেশী হইবে নিশ্চয় 3 

কিন্ত ঝাহারা একটু অঙ্ক জানেন, তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, 
যে ইঞ্রিনে ইদারা হইতে একবারে এক টন কয়লা তুলিবে, সেই ইঞ্জিনে 
ভ্ীমোহনের ঢালু ঘ্দি ৫ ফিটে এক ফুট হয়, তাহা হইলে প্রায় ৫ টন্ 
কয়লা অনায়াসে উঠাইতে পারিবে । অর্থাৎ প্রায় একই সময়ের মধ্যে একই 
খরচে «৫ গুণ কয়লা উঠিবে। ঢালু যত কম হইবে, প্রায় তত গুণ অধিক 
করল! উঠিবে। ইদারা হইতে শ্রীমোহনে অনেক কম খরচে কয়লা উঠে বলিয়া, 
ই, আই রেলওয়ে কোম্পানী তাহাদের গিরিধিস্থ বিটগেড়া খাদে অনেক টাকা 
ব্যয় করিয়! প্রায় ১০*০ ফিট লম্বা পাথরের ভিতর দিয়া শ্রীমোহন ([11011090 
7০০1. 15061 ) কাটিয়াছেন। ইহা প্রাক্ম ৪ ফিটে ১ ফুট ঢালু আছে, 

এবং ইহ! দ্বারা ছুইটা থনির কয়ল! উঠিবে। | 
খনিতে কার্য করিবার নিমিত্ত বাধুর যাতায়াত (৬5101156191 ) আব- 

ইউক। ন্ুতরাং উপর হইতে বায়ু প্রবেশের একটা রাস্তা এবং বায়ু নির্গমের 

একটী রাস্তার প্রয়োজন। সেই নিমিত্ত শ্রীমোহন কাটিলে আর একটী প্রী- 
মোহন কিম্বা একটা ইদারা কাটার প্রয়োজন এবং ইদারা করিলে ছুইটী 
ইদারার প্রয়োজন। উপর হইতে খনির ভিতর যাইবার ছইটা রাস্তার মধ্যে 
খনির ভিতর দিয়া যোগ করিয়া দেওয়া আবশ্তক। যাহাতে বাতাস প্রবেশ 

রুরিয়া শীত্ব বাহির হইতে পারে, সেই জন্ত একটা রাস্তাকে বাশ্প ছাড়িক্ক। 
অথ্বাআগুন আলিয়া গরম কর! হয় এবং অন্ত রাস্তাকে কখন কখন জল ' 



পৌষ, ১৩০৯।.] পাথুরে কয়লা! ২৪ 

সেচন দারা ঠাণ্ডা করা হয়। বে .সমস্ত স্থানে লোকে কয়লা কাটে, সেপানে 

স্থচারুরূপে বায়ু লইয়া যাওয়া . খনি-ইঞ্জিনীয়ারের একটা বিশেষ আবন্তক 
কাধ্য। ইউরোপের অনেক খনিতে এই নিমিত্ত বড় বড় বায়্ুযন্ত্র (৬০::৫- 
1605 008.0131069 ) আছে। এখানে সেরূপ ব্যবস্থা এ পধ্যস্ত কোন 

খনিতে হয় নাই? কারণ এখানকার" খনি সমূহের কাঁধ্য ইউরোপীয় খনির 
নায় অত বৃহ্দাকার হইবার সুময় এখনও আসে নাই। আর আমাদের 
দেশের অধিকাংশ খনিতে মাটির অল্প নিয়েই এখনও কয়লা কাটা চলিতেছে । 
এমন কি ঝড়িয়| অঞ্চলে অনেক স্থানে পু্রিণীর ন্যায় মাটি কাটিয়া (009:75172) 
কয়লা উঠান হইতেছে। মাটির যত নিম্নে যাওয়া যায়, ততই বেশী উষ্ণতা! 
অনুভব হয়। গড়ে প্রায় প্রত্যেক ৬৬ ফিট নিম্নে যাইলে, ফারণহিট এক 

ডিগ্রি করিয়া বেশ্রী উষ্ণ অনুভব হয়। ৩০* ফিটের অধিক গভীর খনি 
আমাদের দেশে অতি অল্পই আছে; গিরিডির রেলওয়ে কোম্পানীর ২ নং 
জুবিলি খনি ৬৪৫ ফিট গভীর । ভারতবর্ষ মধ্যে ইহাই অত্যধিক গভীর 
খনি। এত অল্প নিম্নে কাষ্য হইতেছে বলিয়া এবং খনিগুলি ছোট ও তজ্জন্ত 

খনিসমূহে তত অধিক লোক কার্ধ্য করে না বলিয়া, আমাদের দেশের খনিতে বাতাস 

দিবার কলের এখনও তত আবশ্তকতা হয় নাই। ইউরোপ ও আমেরিকায় কত 
নিয়ে খনিতে কাধ্য হয়, তাহ! নিযললিখিত কয়েকটী খনি হইতে বুঝিতে পারিবেন। 

আমেরিকার রেড জ্যাকেট, স্ুপিরিয়ার হুদ তাত্রখনি ৪৯০০ ফিট। 

আমেরিকার তামারক, স্ুপিরিয়ার তাত্রথনি 8৪৫০ ৪ 

বেলজিয়ম প্রহৃতি কয়লার খনি ৩৯৩৭ 

বেলজিয়ম বিবিয়ার্স করলার খনি দিসি ৩৭৫০ ৪ 

অস্ত্রিয়া হন্দারি আডেলবার্ট মিসার খনি প্রিজিব্রাস ৩৬৭২ * 
বেলজিয়্ম সাইমন ল্যান্বাট কয়লার খনি ৩৪৮৯ * 
ইংলগ পেণ্ডেণ্টন কয়লার খনি ম্যাঞ্চেটার ৩৪৭৪ »% ও 

ইংলগ্ুঃএমটনমস্ কয়লার খনি ম্যাঞ্চে্ার ৩৩৬০ 
অস্ত্রেলিয়া ল্যানমেন স্বর্ণ খনি বেনাডিলো ৩০০২ & 

বেলজিয়ম বিয়ার্ণর় কয়লার খনি | ৩৩০০ 

১৮৯৭ সালে ১৫০০ ফিটের অধিক গভীর খনি, গ্রেটবুটনে ৮৪, বেল- 

জিয়মে ১২, জর্দনীভে ১১, আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে ৮, অনস্ত্রিয়া ইফরিতে %, 
* অস্ট্রেলিয়াতে ৬, ফ্রান্দে &, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২ এবং নরওয়েতে ১টা ছিল! : : 

৩২ 



২৫৮ মহাজনবন্ধু। [২য় খও্, ১১শ সংখ্যা । 

প্রত্যেক ৬৬ ফিটে ১ ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ বাড়িলে, এই সমস্ত গভীর 
খনিতে উত্তাপ কৃত ভয়ানক হয় ভাবিয়া দেখুন। এই সমস্ত খনিতে কেবল 
বাযুযন্ত্র কেন, খনিজ পদার্থ স্ুচারুরূপে উঠাইবার নিমিত্ত বড় বড় কল 
কারখানার প্রয়োজন হয়, সকলেই জাঁনেন ) এই কলের জন্ত সচরাচর অধি- 

কাংশ খনির ভিতর' ভিজ! থাকে। 'এই সমস্ত ভিজা খনির মধ্যে প্রবল 
বেগে কলের দ্বার! বায়ু স্চালিত হইলে, বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। কিন্ত 
আবার অনেক খনি আছে, যেখানে বায়ুর সধণলন হয় না; সেখানে কলের 
স্বাভাবিক উষ্ণত| হেতু সাধারণ লোরুের পক্ষে এক দওও দাড়ান ছুফর। 

- অন্ধের অঙ্ক শিক্ষা । 

_ অন্ধদিগকে নানা উপায়ে অঙ্ক শিখান যাইতে পাবে। চীনদেশে অঙ্ক কধিবার 
এক প্রকার বান্স আছে। বাক্সটার ভালা খোল!) খোলাস্থানে শ্রেণীভাবে 
কতকগুলি কাটি আটা আছে। উক্ত কাটির ভিতর কাঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল 
সংযুক্ত আছে। এই বলগুলিই তাহাদের ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্ক চিহ লেখা 
প্রকাশ করে। কিন্ত ইহারা বল বা কাষ্ঠ গোলকগুলির প্রকার ভেদ রাখেন 

নাই। এজন্ত ইহীর্দের স্থৃতির কার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে করিতে হয়, 
অর্থাৎ উক্ত বলের সাহায্যে উহাদের “সাট” রাখিতে হয়। মনে করুন, একটা 

বল *১* ছুইটী বল *২* এইরূপে দশটা বলকে “১০৮ করিয়া, প্রকৃত ”১০৮ 

রাখিবার সময় উপর কাটিতে একটা বল সরাইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখিলেই, উক্ত 

একট! বলের দ্বারাই *১০* লেখা হইয়া গেল ; এলন্য “দশটা বল” রাখিতে হয় না। 



পৌষ, ১৩০৯।] অন্ধের অঙ্ক শিক্ষা ৫১ 

১, ২, ৩, ৪ এই চতুষ্ষোণবিশিষ্ট একটা, বাল্প। “ক” “ক* চিহ্কিত 
একটা কাটি উহাতে আট্কান হইয়াছে । উক্ত কাটির এক দিকে নয়ট! 
শুন্ঠ যাহা দেখান হইয়াছে, উহা! ”৯” বল বা কাষ্টগোলক জানিতে 'হইবে। 
এবং এই লাইনটি “এক শত হইতে" হাজার” অঙ্ক লিখিবার ঘর। উক্ত 
লাইনের একটী খল স্বতন্ত্র রাখিলে, &যেমন চিত্রে রাখা হইয়াছে )" ”১০৯৮ 
শত বুঝায়। প্রীক্ূপ দশট! বলকেই বী ধারে টানিয়৷ দিলে প্হাঁজার” লেখ! 
হইয়া যায়। ছুইটাঁকে দিলে ”“২*** শত বুঝাঁয়। তিনটাকে দিলে "৩০** 
শত বুঝায়। এইরূপ ৪, ৫. ৬, ৭, ৮০৯ এবং ১০টাকে দিলে ক্রমান্বয়ে 

৪8০০% ৪৫০৩% 2০৩% €৭০০% ৭৮৮০৩৮ ৭৯৩০% এবং “১০০০৯ বুঝাইয়া থাকে । 

উহার নিন্নেই “খ” প্ধ” চিহ্নিত দ্বিতীয় কাটি। উক্ত লাইনেও দশটি বল 
আছে। এ্রই লাইনের একটী বল সরাইলে, *১০* লেখ! হইয়া যায়। 
অতএব এই লাইনের বলের দ্বারা ”১** হইতে “১০০৮ পর্যযস্ত লেখা যায়। 
এই লাইনের ,একটা বল সরাইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখিলে বেমন ১০ হয়, 
সেইরূপ ২টা সরাইলে ২* হয়, ৩টা! সরাইলে ৩০ হয়) এইরূপ যথাক্রমে 
৪» ৫,» ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ সরাইলে, ক্রমান্থয়ে ৪৯, ৫০, ৬০» ৭০ 

৮০১ ৯০ এবং ১৯০ লেখা হইয়া! থাকে । তৎপরে কতকগুলি শত লিখিতে 

গেলেই উহার উপরের লাইনের বল রাইতে হয়। 
তৎপরে “গ” পগ” চিহ্নিত কাটিতে প্দ্শট1” বল আছে। উহ! দ্বারা 

আমাদের ১, ২, ৩, ৪, ৫, *%, ৭১ ৮, ৯, ১* বুঝাইয়া থাকে, অর্থাৎ 
উহ্বার ১টা বল সরাইলে ১ হয়, ২টা সরাইলে ২ হয়। এইরূপ ১০টা 

সরাইলে ১০ হয়। 
“গ” চিহ্নিত লাইনে আমর! €৫টা সরাইয়াছি, অতএব উহা! € হইয়াছে। 

তৎপরে,«ক* চিহ্নিত শতের ঘরে ১টা সরান. আছে; অতএব উহা “এক্ 

শত” তাহার পর দশকের ঘরে ওটা সরান আছে, অতএব উহা! ৪১৫১৪ 

-০৪০ হ্ইয়াছে। এইবার ঠিক দিউন ১০০১ ৪০ এবং ৫-৪৫১ মোট 

১৪৫ তিন লাইনের যোগফল । | 
আচ্ছা, যদি বলা যায়, ১৪৫ এবং ২১০ একত্র কত হইবে? তাহা হইলে 

উহার! কি করিবে জানেন? অগ্রে ১৪৫, অঙ্ক *বল ব! ঘুটি সরাইয়া রাখিবে। 

যেমন পূর্বে আমরা লাইন অনুসারে রাখিয়াছি, উহ! দেখিবেন, বা এখানে 
একটু নূতন ভাবে রাধিকা দিতেছি। আপনার! লাইন ন্ুসারে ধরিয়া লইবেন। 



২৫২  "মহাজ্জনবন্ধু ॥: [২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 

আমাদের ধেমন একক," দশক শতক, সহ, অযুত, লক্ষ, নিযুত এবং কোটি 
প্রভৃতি শ্রেণীভাবে লেখ! হয়, উহারা তেমনি লাইনের কাটির গানত্রে বল রািয়! 
অন্ক রাখিবার শ্রেণী বিভাগ করিয়া লয়। প্রথম শিক্ষার্থীদের অবস্ত জটিল বোধ 
হইবে (কোন্ বিষয় প্রথম শিখিবার সময় জটিল বোধ না হয়? )। তৎপরে এ 
ঘুটি চাঁল। ছারা! এমন 'হুন্দর অভ্যাস হয় যে, কোন অঙ্ক আমরা কাগজে কলমে 
অথব! ক্লেট পেন্সিল দ্বার৷ যত শীত কষিতে পারি, উহাঁরা এঁ বল দ্বারা তত শী 

' কধিতে পারে। এখানে ১৪৫, উহাদের নিয়মে রাখ হইল,__ 
বৌয়ে ) _ (ডোইিনে) 

শতকের ঘর « ৬৪০৩৩০০৩০৩৩ 

দশকের ঘর. ০০০০ তিতির 

এককের ঘর ০০০০০ ৩০৩০৩ 

বায়ে অঙ্কের “বল” রাখাই ধর্তব্য। উক্ত ১৪৫ সঙ্গে ২১০ যৌগ করিতে 
বলা হইয়াছে। অতএব ছই শতের প্ছুই* গোলা শতকের ঘরে সরাইয় 
দাও। তৎপরে ছুই শত দশের ছুই শত গেলে, বাকী রহিল “এক দশ” 
অতএব দশকের ঘরে এক বল বা * এক শূন্য সরাইয় দাও। দশকের ঘরে 
আছে ”***** চারি শৃন্তে ৪ দশ বা ৪* চল্লিশ, উহাতে আর এক শুন্য * ব! 
ব্ল সরাইয়া দিলে “০০০০ পীচ দশ বা পধণশ হুইল। ২১০, বলা হইয়াছে, 
অতএব এককের ঘরে আর অঙ্ক রাখিবার জন্ত অবশিষ্ট নাই। কাজেই 
এককের ঘরে পাঁচ একক বা ৫ রহিয়া গিয়। ঠিক দিয়া হইল,_. 

শভ ৩৩৩ ৩৩০৪৩৩০ 

দশ ৩৩৬০০ ৪৩৪৬৩ 

গ্ক ৩65৬৩ ৩৪৪৪৩ 

টনি চার এইব্সপে উহার সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করিয়া! যোগ দিয়া 
যাঁ়। উহাদের বিয়োগ কধিবাঁর নিয়ম সুন্দর । দিন বা রাড জারির 
দিতেছি। 

্রশ্ন। আঠার হইতে দশ গেল বাকী রহিল কয়? প্রথম ১৮ রাখা 
হইতেছে, যথা! এক দশক এবং আঁট একক । 

দি বামদিক ? দক্ষিণ দিক 
».্শক ৩ রং ৩৬৩০৩৪৪৩৬ 

উট সঃ 
»”” ধুর ০০৩৬৩০৩৬ - ই ৬ 

৪১2 শপ পপর শত পাপ ৯৬০-১এ 
সন: তা ন্ 

ৃ সি, 
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এই আঠার হইতে দশক বা দশ বাদ দিতে হইলে, দশকের ঘরের বলটি 

সরাইয়৷ দক্ষিণ দিকে রাখা হইল। তাহা হইলে উত্তরে কেৰল আট একক 
ধাড়াইল। অতএব উত্তর ৮ আট। 

আচ্ছা, ৬৫২৩ হইতে ৪৮২১ বাদ গেলে কত বাকী থাকে ? 
সহম্ের ঘখ্ে ৩০০০৩গ৩ ০০০৩৩ 

শতকের » ০০০০০ ৪৩০৩৩ 

দশকের , ০ এ জা 
এককের,১ ০০০ | ০৪১০৩ ০০০ 

ইহ! হইতে চারি হাঁজার আঁট শত একুশ বাদ যাইবে । অতএব ৪৮২১ 
উহাদের নিয়মে বলের ছারা রাখা হইল। 

সহম্ের ঘরে **০০ ০০৩০০০ 

শতকের ১, ০০*০০০০০ ০০ 

দশকের ৯১ ০৩ ০৩০০৩৩৩৩৩ 

একক্র » ০ ০৬৩৩৩৪৩৩৩ 

এইবার বাদ দিয়া রাখিয়া যাউক। প্রথম এককের ঘরে এককের ঘরে 
বাদ দিয়া, পরে দশকের ঘরে দশকের ঘরে বাদ দিয়া, তৎপরে শতকের ঘরে 

শতকের ঘরে বাদ দিয়া, সর্বশেষ সহত্রের ঘরে সহম্রের ঘরে বাদ দিতে 
হইবে। অর্থাৎ আমাদের যেমন এককের ঘর হইতে পর পর উচ্চ ঘর দিয়া 

বাদ কাটিয়া যাইতে হয়, উহাদেরও সেই নিয়ম। যাহা হউক, এক্ষণে ধরুন, 
প্রথম এককের ঘরে “***” শূন্ত আছে, এবং দ্বিতীয় এককের ঘরে “এক” 

* উহা! হইতে বাদ যাইতেছে ঃ অতএব “০০০” হইতে “০” বাদ দিলে *** 
ছই শৃন্ত থাকিল। তৎপরে দশকের ছুইটি ঘরেই ছুই ** ছুই »* শূন্য আছে। 
অতএব ছুই হইতে ছুই বাদ গেলে কিছুই থাকে না। কাজেই দশকের ঘরে. 
কোন বল বা গোলা রাখ হইল না। ফাঁকা রহিল। আমরা এস্থান্দে 
দশকের ঘরে একটা! ড্যাস “--৮ দিয়া রাখিলাম। এইবার উদ্ধ শতকের 
ঘরে *“***০০+ পাঁচটা এবং নিক্গ্পিতকের ঘরে *৬০৩৬৩৩ ০৩৩৬৯, আট্টা আছে। 

অতএব ৫ হইতে ৮ বাদ যায় না। কাজেই একটা হাজারের বল -ভাঙ্গাইতে 
হইল। হাজারের বল ১ট বাম হইতে দক্ষিণঞ্দিকে,.সরাইয়! দিয় উহাকে 

দূশ শত * ধরিয়া, তৎসঙ্গে **০০৯* শুন্তে পাঁচ শত এবং হাজার বল ভাঙ্গানি 

ঘ্বশ শত, মোট ১৫ শত হইতে এইবার, “*০৯৯০৯ আট শুন্ত আট শত 



২৫৪ মহাজনবন্ধু। [২য় খণ্ড ১১শ সংখ্যা? 

বাদ. গিয়া অবশিষ্ঠ রহিল, ৭ ললাত ***৯*০০০, শুন্য । তৎপরে হাজারের 

ঘরে ৬ট! বল অর্থাৎ ছয় হাজার ছিল, কিন্ত ইতিপূর্বে উহ! হইতে এক বল 
সরান হইয়াছে, কাজেই এখন হাজারের ঘরে ****** পাঁচ শূন্য ব! পাঁচ 
বল আছে। অতএব পাঁচ শত হুইতে.. অপর হাঁজারের ঘরেরু ৪ বাদ গেল, 
কাজেই বাকী রহিল'**৮ এক শূন্য*বা! এক হাজার। *মোট বিয়োগের 
উত্তর এই রাখ! হইয়াছে । 

| সহমত * ০৪০০৪০৯০৯ 

শত ০৩৩৩৩৬৩ ৪৩৩ 

দশ ৮৮৮৮ ৩১৪০৩৪৪০৩৬৩ 

এক ৬৬... ৪৬৩০৩৩৪৪০০৩ 

অর্থাৎ ১৭০২ অবশিষ্ট রহিল। এইরূপে উহ্থারা গুণ ভাগ ইত্যাদি সমুদয় 
অঙ্ক কিয়া থাকে । এবং লাইনের হিসাব রাখিয়া উহা! ছারা সিকি, আন 

এবং পয়সা, কড়া, ক্রাস্তি পর্যন্ত হিসাব করিয়া লয়। এই সঙ্কেত দারা 
চষুম্সান বালক এবং অন্ধ বালক উভয়ে এক স্থানে বসিয়৷ অক্ষবিদ্যা শিক্ষা 
করিতে পারে। কারণ যাহার চক্ষু আছে, সে ইহা দেখিয়া বল 

. নীড়াইবে, অন্ধ বালক চক্ষুর কাধ্য হস্তাঙ্গুলির সাহায্যে হাৎড়াইয়৷ করিতে 

অভ্যাস করিবে । 

অনেক বাঙ্গাল! স্কুলে দেখিয়াছি, বোর্ডের মত করিয়া কাঞঠবলের মালা 

সাজাইয়, উহা! দ্বারা ছোট ছোট বালকদিগকে গণনা শিক্ষা দেওয়া হয়? 

এইবার প্র সকল বলের সাহায্যে অন্ধ বালক্দিগকে অঙ্ক কষান শিক্ষা দেওয়ার 
কথ৷ বলিব। কতকগুলি মারবেল বা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইক খণ্ড বা 

শিলাখও্ অথবা তেঁতুল বিচি, অথব! কড়ি দিয়াও অন্ধদিগকে অঙ্ক কষান শিক্ষা 
দেওয়া যায়। উহার সঙ্কেত পূর্ববোক্তরূপ । উদাহরণ যথা,-_- ্ 
* আমর! যেমন ১, ২, ৩, ৪, ৫১৬ ইত্যাদি অঙ্ক লিখিয়া থাকি অদ্বেরা 
এ লেখার কাধ্য কড়ি ইত্যাদি পূর্বোত্ দ্রব্যের দ্বারা সম্পন্ন করে। 
পাঠশালায় একদিকে চস্ুত্ান বালক-বালিকা' যেমন শ্লেট১ট পেনসিল দিয়া 
অঙ্ক কষিতে বসে, তাহাদের পার্থেই অন্ধ বালক-বালিক! কাপড়ে কড়ি 
লইয়! অঙ্ক শিক্ষার জন্য বাঁসতে পারে। আমরা যেমন .১৩ তের লিখিতে 
হইলে, প্রথম একটা “এক তৎপরে একটা “তিন' লিখিয়া থাকি, অন্ধ 
স্বাও তেমনি “তের বুঝিতে হইলে, প্রথম মাটিতে এক স্থানে “এক. 
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কড়া কড়ি' রাখে, তৎপরে উহার একটু পার্ট তিনের জন্য “তিন কড়া কড়ি” 
রাখে। তৎপরে হস্ত বুলাইয়া উহার উপলব্ধি করে। 

মনে করুন, কোন অন্ধ বালককে বল! হইল, “তের”, "আটাশ' এবং 
*যোল' যোগ দিয়! কত হইবে? সে প্রথম “তের” রাখিবার জন্য কড়ি গুলি 
এইরূপে রাখিবে।? নিমস্থ “০ দ্বার! কড়ি বা তাদৃশ কোন বস্ত বুঝিতে হইবে ।) 

(বাম) (দক্ষিণ ) 
* ০** অন্ধ বালক প্রশ্ন করিল, ১৩ রাঁধিয়াছি। তারপর ? 

গতৎপরে ২৮ রাখ ।” »$. 

উত্তর “আচ্ছা” ** **** ২৮ রাখিয়াছি। তারপর ? 

“তার পর ১৬ রাখ । 

“আচ্ছা!” ».. ০৯ ১৬ রাখা হইল। এই বার ঠিক দিব বলিয়! সে 

দক্ষিণ দিক হইতে পর পর থাক। গুলি হস্ত বুলাইয়, প্রত্যেক থাকায় 

কসকড়া কড়ি আছে, তাহা গুণিয়া ঠিক দিতে আরম্ভ করিল। একটা বুদ্ধি- 

মান অন্ধ বালক দেখি যে, সে দক্ষিণ দিকের 'থাকা” গুলি পর পর কোন্ থাকায় 
ক'কড়া হিসাব না রাখিয়! থাকার শেষ ঠিকে যে ক'কড়া বসে, তাহা বসাইয়, 
তৎপরে বাম দিকের থাকাটা গুণিয়া ঠিক দিয়া বলিল “৫৭ সাতান্ন হইয়াছে ।” 

প্রশ্ন। রাখ,--এক হাজার তিন শত তেইস। 

তৎপরে, ছ্ই 55 ছয় 5, কুড়ি | 
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অন্ধ বালক কড়ি মাটিতে এই ভাবে সাজাইয়! গেল,-- 
সহজ শত দশক একক, 

চু ছি 



৬ মহাজনবন্ধু। [ ২য় খণ্ড ১১শ সংখ্যা । 

ঠিক দিল “এককের* ঘর হইতে, কিন্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় “সহম্রের*, 
ঘরের 'যোগফলে ক'কড়া কড়ি আছে, তাহা হাতড়াইয়! গুণিল, বুঝিল ৬ কড়া, 
বলিল ৬ সহত্র' -শতের ঘরে তিন কড়া% অতএব “তিন শত**-দশকের ঘরে ছয় 

কড়া, অতএব উহা ছয় দশ অর্থাৎ ৬* যাঁটি, তৎপরে ৫, একক, অতএব 
৬৬+৫--৬৫ হইল | 

উত্তর “৬৩৬৫৮ হইয়াছে । ৃ 

এইরূপ সঙ্কেতে উহাদের সমুদয় অঙ্ক কষান দ্বলে। আর আনা পয়সার জন্য 
অন্ত প্রকার কোন বস্ত, বথ! তেঁতুল বিচি হইল আনা, কুরুই বা নুড়ি বা প্রস্তরথণ্ড 
হইল পয়সা রাখিবার সঙ্কেত, কড়ি হইল টাকার সঙ্কেতরূপে ব্যবহ্ৃত হইতে পারে। 
এইরূপ ভাবে উহাদের অঙ্ক ক্ষাইতে শিখাইলে, অন্ধদের বুদ্ধি পরিমার্জিত 

হইতে পারিবে, এবং আপিসের হিসাব দোড়াা! করিবার জন্য ইহাদের 
আপিমে কর্ম হইলেও হইতে পারিবে। রীতিমত শিক্ষা পাইলে, ইহারা 
“অদ্ধ-বিদ্যালয় করিয়া, টাকা উপার্জন করিতে পারিবে । চোখ-ওয়ালার বিদ্যালয় 

অপেক্ষা! “অন্ধ-বিদ্যালয় এদেশে অনেক বেশী হওয়াই সম্ভব; কারণ এ দেশের 

ক'টা লোকের চক্ষু আছে? 

অন্ধদের জন্ত শ্বতন্ত্র অক্ষরের পুস্তক আছে, সেই পুস্তক উহারা পাঠ 
করে। প্গীতা” খানা অন্ধদের অক্ষরে পরিবর্তিত করিয়া দিলে, উহার! তাহা 

পাঠ করিয়া, কত হরিসভা, ব্রহ্মদভা করিবে । ক্রমে যখন অন্ধেরা অনেকে 

লেখাপড়া! শিখিবে, তখন উহাদের অক্ষরে কৃত সংবাদপত্র বাহির হইবে 

অন্ধ সম্পাদক উহা! লিখিবে, অন্ধ গ্রাহকেরাই উহা পড়িবে। সমাজের অর্দ 
অন্ধ, সিকি অন্ধ এবং ছু'আনা অন্ধ যত চসমাধারী বাবুরা আছেন, তাহারাও 
এই সময় হইতে কিছু কিছু অন্ধদের সঙ্কেত শিক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। 
ইহা দ্বারা পরিণামে তীহারা অনেক ফল পাইবেন, এবং উপস্থিত ইহা দ্বারা 
জনেকের “অন্বজ্ঞান” কাটিবার ওঁবধের ন্ায় এই সকল প্রবন্ধ কা্য করিবে। 

যেখানে যত চক্ষুম্ান মহাভাগ আছেন, সকলেরই উচিত, যাহাতে অদ্বেরা 
লেখাপড়া স্থকৌশলে শিক্ষা করিতে পারে, তাহার কৌশলগুলি সাঁধারণকে 
বলিয়া দেওয়া!। কেবল -একটী অন্ধ-বিদ্যালয় (যাহা কলিকাতায় হইয়াছে ) 
করিলে হইবে না। গ্রামে গ্রাঁমে অনেক অন্ধ-পাঠশাল! বসাইতে হইবে। 



বাণিজ্যের কথা। 
এ রহ 

ভারতের পর্ণ* চিরদিনই বিদেশে গিয়াছে, এখনও অনেক দ্রব্য যাইতেছে। 
অতএব ইহা বাণিজ্যপ্রধান দেশ। কল-কজার প্রতিদন্দিতায় ভারতের অনেক 

ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিয়াছে। হংরাজেরা এখানে আদিয়৷ এ সকল পতন- 
নীল ব্যবসায়ের প্রীবৃদ্ধিাধন জন্য এদেশে কন ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং 
এখনও তজ্জন্য প্রস্তত আছেন ; কিন্তু এই সকল কলের বহুবিধ দ্রব্য বাণিজ্যের 
জন্য প্রস্তুত হয় নাই, উহা! অন্তর্বাণিজ্যের জন্তই যেন প্প্রস্তত হইতেছে। 
এ জন্য এদেশে দেশালাই, কাপড়, চিনি প্রভৃতির কল প্রতিষ্ঠা দ্বার কোন 

ফল হইতেছে না। অথচ এ সকল কলের দ্রব্য বিদেশের প্রতিদ্বন্বিতায় 

পারিয়া উঠিতেছে না। কাজেই দেশী কলে প্র।য় ক্ষতি হইতেছে। বিদেশী 
দ্রব্যের আমদানীও বন্ধ হইতেছে না। 

এদেশী কলের এবং বিদেশী কলের দ্রব্যে কি কিছু প্রভেদঘ আছে? 
নিশ্চিত নাই । তবে কেন এমন হয়? পড়তার অন্ঠ। এদেশী কলের খরচ 
কি বেশী পড়ে? তাহাও নহে। এ পক্ষে এখানকার কুলী মন্ুর শস্তা, 
এখানকার .কেরাঁণী এবং চর্বি, চামড়া, কয়ল! ইত্যাদি সবই শস্তা, এ পক্ষে 
বিদেশে সবই মহার্ঘ । তবে কেন এদেশী কলের দ্রব্য প্রতিদ্বন্দিতায় পারিয়া 
উঠে না? তাহার কারণ বাণিজ্য । 

বাণিজ্যে বাজার দূরে ১০২ টাকার মালটা সমগ্নে ৮২ টাকা হয়, এবং 
৮২ টাকার মালট! সময়ে ১২২ টাকাও হইয়৷ থাকে। আবার বলি, বাণিজ্যে 
১২. টাকার জামাটা! সময়ে আট আনা হয়, আবার ১২ টাকার জামাটা! 
সময়ে ১০ পাঁচ সিকা, ১* দেড় টাকাও হইয়া থাকে। কেন হয়? ঘ্য 
জামাটা হয় ত পড়তায় আট আনা হইতে পারে না, অথচ উহা! আট 
আনায় কেন বিক্রয্ন হয়? উত্তরে “টাকার জালা ।” ব্যবসাদারের টাক। 

মন্তুত না হইলে, উহার ফেরাই না চলিলে, গুদামে মাল মজ্জুত থাকিলে 
হুদ লাগে । অতএব উহাঁও এক ক্ষতি। কাজেই অধিক দিন গুদের ক্ষতি 

অপেক্ষা অল্প ক্ষতি করিয়াও দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহা! বীচাইতে হয়। এই 
ক্ষপ বাচাইতে গিক্া কলের পড়ত! অপেক্ষাও বাণিজ্যের পড়তায় সময়ে সময়ে 

ছি 



২৫৮ মহাজনবন্ধু। [২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 

স্রব্যগুলি শস্তা হইয়া! যায়। আবার পণ্যদ্রব্য বাঁজারে না থাকিলে, জাহাজ 
আসিতে বিলত্ষ আছে বুঝিলে, ব্যবসায়ীরা উহা একটু ধরিয়া বিক্রয় করেন, 

লভ হয়। এ ন্ুযোগ এদেশী কলওয়ালার! পান না। কারণ, 

তীহাঁদের দ্রব্য বিদেশী মহাজনের হস্তে যায় না, এদেশের মধ্যেই উহা থাকে, 
অথচ বিদেশী ত্র সকল দ্রব্য এদেশী ' মহাজনের হন্ডে পঞ্ডে, তাহাতে বরং 
এদেশী মহাজনের ক্ষতি হয়, তবু (এদেশী কলের দ্রব্য প্রতিদ্বন্দিতায় পারে 

না বলিয়া) এদেশী কলের ভ্রব্য ইহার! লইয়াও লয়েন না। কেন না, 
প্রধনও এদেশী কল অধিক নাই, এদেশে যত দ্রব্য কাটে, তাহা হয় ত 

এদেশী কলে উৎপন্নই হয় না। কাজেই বিদেশী মালের সাহায্য লইতে হয়। 
এইরূপ অবস্থাই..এখন এদেশে চলিতেছে । যন দিন না এদেশী কলের 

সংখ্যা বেশী হইতেছে, যত দিন না এদেশী কলের দ্রব্য বিদেশে বাণিজ্যার্থ 
বাহির হইয়া যাইতেছে, ততদিন এদেশী মহাজনের মঙ্গল নাই। 

ব্যবসাদ্ণার বা মহাজন “খেলুড়ে” জাতি। অর্থাৎ ইহার! খেলা করিয়া 
অর্থার্জন করেন। এই খেলার জন্ত ইহারা সব করিতে পারেন, ১০২০ 

হাঁজার টাকা ক্ষতি দিতে পারেন, এবং ১০।২* হাজার টাঁকা লাভও করিতে 
পারেন। এই ক্ষতি এবং লাভের সঙ্গে কলের পড়তার সম্বন্ধ থাকে না, 

সে দিকে ইহীরা দৃকপাতও করেন না। কাজেই শিল্পী এবং ব্যবসায়ী 
স্বতগ্তর। ক্লওয়ালারা এখনও এদেশী ব্যবসায়ী হন নাই,_এখনও ইহারা 

শিল্পী-শ্রেণীভুক্ত । অতএব এদেশী শিল্পীদের উচিত যে, ব্যবসায়ীহস্তে তাহাদের 
দ্রব্য উঠাইয়! দেওয়া । ই্হ দিতে হইলে, দ্রব্য প্রচুরতা চাই। কিন্তু তাহার 
এখন পধ্যন্ত অভাব। সময় ক্রমে এ অভাব দূর হইবে, কেন না ভারতে 
কলের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে । এ বৃদ্ধির মূলে কিন্তু বিদেশীয় বণিক; 

ইস্াদদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজ। ইহাদেরই কৃপায় এদেশী কোন কোন মহাজন 

ঘাড় তুলিয়াছেন,-_তাহাও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে । 
শ্রীঃ-_ 



ঘর্ষণ দেশালাই 
হয (টি গুটি 

বিলাতেও পূর্ব্বে দেশালাই ছিল না, রাসায়নিক বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে 
পরে, তবে আমক্জী “দেশালাই” শির্পটি পাইয়াছি। অধিক দিনের কথা নহে, 

এ প্রদেশে প্চকমকির” পাথর ছিল, এখনও পল্লীগ্রামে অনেক স্থানে এ 

প্রথ৷ প্রচলিত আছে। তাহার পদ মধ্যে আর এক প্রথা উঠে, তাহ! পাঁটকাটির 
মুখে উক্ত দ্রব্যছয়ের সাহায্যে গন্ষক মাখাইয়ু! রাখ! হইত, এবং "ঘরের ভিতর 

কোন পাত্রে ছাই চাপা আগুন থাকিত ১ প্রয়োজন হইলে তন্ারা জালাঁন হইত। 
এ দেশে যেমন এই প্রথা ছিল, বিলাতের লোকেরাও প্রর্ূপ ভাবে এক কৌশলে 
আগুন জালাইতেন ; তাহা এই,--ক্লোরেট অব পটাস এবং চিনি একত্র 

মিশিত করিয়া, বিশ গ্রণ করিয়া এক এক মৌড়ক করা হইত। এই 
রূপ অনেক ,মোড়ক ক্র! হইত। প্রয়োজন হইলে এই মোড়ক মাঁটিতে 
রাখিয়া ইহার উপর এক ফোঁটা দ্রাবক ঢালিয়া! দেওয়া হইত।. দ্রাবক দিবা 

মাত্র ইহা জলিয়া উঠিত। তৎপরে কাটি ইত্যাদি ইহাতে ধরাইয়া, লইয়া 
প্রদীপ জালা বা চুরুট ইত্যাদি ধরান হইত । 

দ্রাবক অর্থাৎ এসিড বা অস্। গন্ধক দ্রাবক) ইহার ইংরাজী নাম্ 
সাঁলফিউরিক এসিড, ইহার এক বোতলের মূল্য ছয় আঁনঃ বা সাত আনা । 
ইহাতে রীতিমত জল মিশ্রিত করিলে ইহ! দ্বারা অনেক কাজ হয়। এ বিষয় 

মেটিরিয়া মেডিকাঁতে এইরূপ লিখিত আছে,__গন্ধক-দ্রাবক ৭ ওন্দ, পরি- 
স্কত জল বথাপ্রয়োজন। প্রথমতঃ গন্ধক-দ্রাবক ১৪ ভাগ তাহাতে ৭৭ ভাঁগ 
জল মিশাইবে, তাহার পর আবার উহাতে এই পরিমাণ জল দিবে যেন 
৬০ তাপাংশে ৮৩1০ ওঁন্স হয়; ইত্যাদি ইত্যার্দি। এই জল-মিশ্রিত গন্ধক্ 

দ্রাবক বা সাঁলফিউরিক এসিডকে ইংরাজীতে “ডাইলিউটেড সাঁলফিউরিক 

এসিড” কহে। জল মিশাইবার সময় ইহা গরম হইয়া উঠে, এমন কি শশিঁশি 
বা গ্লাসও ফাঁটিতে পারে। এজন্য অলপ অল্প জল ক্রমে ক্রমে মিশাইতে হয় । 
জলমিশিত গন্ধক-দ্রাবক খাইবার মাত্র! ৪ হইতে ৩* ফোঁটা পর্য্যস্ত ॥ ইহা 

ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এই জল মিশ্রিত গন্ধক-দ্রাবকের ১ ওন্দের মূল্য 
ছুই পয়সা মাত্র। পদ্রাবক” বলিলে ইং নাইটি.ক এসিডকেও বুঝাইতে পারে, 

' বাঙ্গালায় ইহাকে “মহাদ্রাবক* বলা হয়। দ্রাবক কোন স্থানের চর্দে লাগিলে 
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সে স্থান পুড়িয়া যাইবে, জালা করিবে । অতএব সাবধান! ক্লোরেট অব 
পটাঁস দেখিতে পরিষঞ্ার পেষ৷ চিনির মত, আব্বা লবণাক্ত, জরের সময় প্রবল 

পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য ক্লোরেট অব পটাস ১ ডাঁম এবং জল ২৪ 
গুদ বা যথেচ্ছা মিশ্রিত ক্রিয়া খাইতে দিলে জরের তাপ কম পড়ে এবং 
পিপাসা রোগ আরোগ্য হয়। ইহ! দ্বারা দেহের ভিতরের রক্ত পরিষ্কার 
হয়, এজন্য ইহা টনিক মিক্সচারেও অনেক ডাক্তার ব্যবহার করেন। 

' দ্বাম খুব শস্তা। এক ওঁন্স চারি পয়সা হইতে আট পয়সার মধ্যে । * 
যাহা হউক, এখন ঘর্ষণ দেশালায়ের কথা বলি। 
পূর্ব্বে এই দেশালায়ের আমদানী বেশী ছিল, এখন নিরাপদ দেশালাই 

(58567 1150 ) আবিষার হইয়া যদিও ইহার আমদানী কমিয়াছে বটে, কিন্ত 
এখনও আসিতেছে । লকলেই দেখিয়াছেন যে, এ দেশালায়ের মুখ লাল এবং 

যেখানে সেখানে ইহা ঘষিলেই জলিয়া উঠে। পাতলা! কাষ্ঠের বড় বড় 
বাক্সের ভিতর এই দেশালাই জাহাজে করিয়৷ ফলিকাতারন আইসে। যখন 
এই সকল দেশালাইপূর্ণ বাক্স জাহাজ হইতে কয়লাঘাটার ক্রেণে কুলীরা 
ভুলিতে থাকে, তখন এক মজা! হয়। কুলীরা যেমন এই বাক্স মস্তক হইতে 
সজোরে মাটিতে ফেলে, তখন এই বাক্সের চারিদিকের ছিদ্র দিয়া প্রবল 
ভাবে ধুম বহির্গত হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া কুলীরা উহাকে হস্ত দ্বারা 
আন্তে আন্তে চাঁপ দিয়! তবে নিবারণ করে। এরূপ না করিলে ক্রমে 

ধৃয়াতে ধৃ'য়াতে জলিয়৷ উঠে! ফম্ফরসের জন্তই এই ধুঁয়া হয়। এদেশী 
পল্লীগ্রামের অসভ্য লোকেরা এখনও ইহাকে বড়ই পছন্দ করে। আর এই 

জন্যই কিছু কিছু ইহার আঁমদানী হয়। হা প্রস্তত করা খুব সহজ। 
ফক্ষরাস ২ ভাগ, 

ক্লোরেট অব পটাস ১ ভাগ, 

গম একেসিয়া কিংব! গর্দের জল অর্ধ ভাগ, 

” শ্রকত্র মিশ্রিত করিয়া মণ্ড প্রস্তত হইলে পর, সেই যে আমাদের 
দেশে পাঁট-কাটির মুখে গন্ধক মাখান হইত, প্রন্ীপ ভাবে গন্ধক মাখান 
পাঁট-কাটি বা যে কোন হাক্কা শুঞ্ধ কাটির মুখে গন্ধক মাখাইয়া উক্ত মণ্ড 

লেপন ক্রিয়। শুকাইয়া লইলেই ঘর্ষণ দেশালাই প্রস্তত হইল। ফম্ষরাস 

% এই প্যারার সহিত “দেশালাই” প্রবন্ধের কোন সংশ্বব নাই, জিনিস হুইটীর্, 
পরিচয় সাধারণকে দিবার জন্ত ইহ! লিখিত হইয়াছে । মঃ বঃ সঃ. . 



পৌষ, ১৩০৯।1] :. ঘর্ষণ দ্বেশালাই। ২৬3 

বড় বড় ভাক্তারথানায় পাওয়া যায়। জল-প্রাত্রের ভিতর ইহাকে রাখিতে 
হয় । মূল্য বোধ হয় ১ ডাম চারি আনা হইতে ছয় আনা হইবে। এ 

দেশাঁলাই যথা তথা ঘষিলেই জলিয়া উঠিবে। ইহার সমুদয় জিনিসগুনির্ব বিপদ- 
জনক। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ইহা রাধা উচিত নহে। আমি একবার মফঃ- 
স্থলে গিয়াছিলাম+ অন্ধকার পথ দিয়াঁ গাড়ি যাইতেছিল। গাড়োয়ান বাতি 
জালিবার জন্য দেশালাই বাহির করিল, দেখি এই লাল দেশীলাই। আমি 
ইহা তাহার নিকট হইতে লইয়াঁ গাড়িগাত্রে আমার নাম আস্তে আন্তে 
লিখিলাম। লেখাগুলি জলিতে লাগিল। *অনেকক্ষণ জলিয়াছিল। গাড়োয়ান 

বলিল, এদেশের লোক মুড়কির সঙ্গে এই দেশালায়ের মুখের লাল দ্রব্য 

মিশাইয়া কাককে খাইতে দেয়, কাঁক উহা! খাইয়া মরিয়! যায়। শ্রী ঃ- 
৭ ও (ভাট 

ৰসিরহাটে চিনির কারখান।। 

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট একটী গগুগ্রাম। খুলন! রেলওয়ে 
দিয়া কলিকাতায় যাওয়া আসা চলে। হরিশপুত্, মৃর্জাপুর, ভোজপাড়া মেদিয়া 
এই তিনখানি গ্রাম বসিরহাটের নিকটবর্তী। প্র গ্রামগুলি এবং নিজ 

বসিরহাটে পূর্বে অনেক চিনির কারখানা ছিল, অনুমান ১* শত. হইবে। 
বর্তমান সময়ে অদ্যাপি অন্থমান ৫০্টা চিনির কারখান! আছে। আমাদের 
এ প্রদেশে গুড়ের দর খুব কম, ২॥* টাকা মণ হইতে খুব বেশী বড় জোর 
৩০ টাকা মণ পর্য্যন্ত উর্ধ দর দেখিয়াছি । আমরা অন্ততঃ ২৫ বৎসর এই কার্ধ্য 

করিতেছি, গুড়ের দর যাহা বলিলাম, উহার কম বা বেণী হইতে দেখি নাই। 

আমরা গাওয়ালের কৃষক্দিগের নিকট হইতে গুড় ক্রয় করি। তাহান্ধ 
গুড়পূর্ণ ছোট ছোট কোল! গরুর গাড়ীতে সাজাইয়া লইয়া আসিয়া আমাদের 
কারখানায় আনিয়া দিয়া থাকে। পরে আমরা গুড় পরীক্ষা করিয়া দর 
চুকাইয়া লই। গুড় পরীক্ষা না করিলে, চিনির ফলন কম হুইয়া চিটে 
গুড় বেদী হয়। এই জন্ত কোলার ভিতর শলা দিয়! দেখি, উহার নীচে 

মুৎ আছে কিনা । দানাদার গুড়েই চিনির ফলন অধিক হয়, কাদার মত 
ভাল নয়। চাষীদের সময়ে নগদ মৃত্যও দিয়া থাকি, জথবা উহাঁরা হুই শত 
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এক্ শত টাকা! সময় সময় বাকী নাখিয়াঁও যায়। একাজে আর নুবিধা নাই। 
বোধ হয, ৫৭ বৎসর আমরা লাভ কিছুই করিতে পারি নাই, ক্ষতি অনেক 
দিয়াছি'। তবু যে ইহা করি কেন, তাহা! বুঝিতে পারি না। মানুষ যে ধৌোকাম্ম 
পড়িয়া অহিফেনের নেশী ছাড়িতে পারে, না, আমরাও সেই ধোকা পড়িয়াছি। 
গাজনের সন্যাসীর গিঠ চৈত্র মাস পাঁড়িলেই চড় চড় করিতে থাকে। কেন 
হয়? উত্তর “সংস্কার ।” 

আমর! শেওল! দিয়া! গুড় শুকাইয়! চিনি করি। এদেশে ইচ্ছামতী নদী 
আছে এবং উহার বীমোড় আছে । বামোড়ে যে শেওলা জন্মে, আমরা উহাই 
ব্যবহার করি। এক নৌকা শেওলা ২২ হইতে ৪২ টাকা পধ্যস্ত দরে 
আমরা ক্রয় করিয়া! থাকি। ৪২ টাকা শেওলা এক নৌকা) ইহার উর্ধদর 
দেখি নাই। এখনকার পুকুরেও ইহ! পাঁওয়। যায়। কিন্তু পুকুর পূর্ব্ব হইতে 
জমা লইতে হয়। বৎসর ৪২ ৫২ ১২ বড় জোড় ১২২ টাকা! পধ্যন্ত দরে কেবল 
শেওল| লইবাঁর জন্য চিনির কারখানাওয়ালারা পুকুর জমা লইয়া থাকেন। 
বল! বাহুল্য, পাটা শেওল! ভিন্ন অন্য শেওল! আমরা লই না) কারণ পাটা 
শেওলার দ্বারাই চিনির কাধ্য হয়। 
গুড়ের পাত্র ভাঙ্গিয়া গুড় বাহির করিয়া উহা চুবড়ীতে রাখিয়া, এই গুড়পুর্ণ 

চবড়ী একটা গাম্লার উপর বসাইয়া চুবড়ীর মুখে পাঁটাশেওলা চাপা দিয়া 
রাখি। সাত দিন পরে শেওলা সরাইয়৷ যে শুক গুড় পাই, উহা! যন্ত্র বিশেষ 

দ্বারা কাকিয়া বাহির করিয়৷ লই, এবং আবার নুতন পাটাশেওলা চাপা দিয়া 
রাখি। আবার ৭ দিন পরে শেওলা তুলিয়া ফেলিয়া! শুষ্ধ গুড় কীকিয়া চিনি 
বাহির করি। এই চিনিকে প্দলো” চিনি বলে। এইরূপ করিয়া যখন চুবড়ীর 
নিয়স্থ গুড় আর শেওলা দ্বারা শুকাইতেছে না! দেখিতে পাই, অথবা ইহা! পশারির! 
বুঝিতে পারে যে, আর চুবড়ীর গুড় শুকাইবে না, তখন এই গুড়ের সঙ্গে এবং 

চুবড়ীর নিয়ে যে গাম্ল! থাকে, তাহাতে যে রস ঝারিয়া পড়ে, সেই রস একত্র 
করিয়া জাল দিয়া আবার গুড় করি এবং ইহাকে নাদে ফেলিয়া লীতল হইলে 
এই গুড় আবার চুবড়ীতে দিয়া পাটাশেওলা চাঁপা দিই, এবং পূর্ববোক্ত- 
ভাবে চিনি বাহির করি। এবার যে চিনি হয়, তাহাকে গোড় চিনি কহে। 

দলো চিনি অপেক্ষা ইহা দেখিতে লাল। এ সকল চিনিকে ইংরাঁজীতে 
পর” সুগার বলে। “আমাদের এখানকার কারখানায় এই হিবিধ চিনি হয়ু। 
গোড় চিনি হইয়া গেলে যে রস গাম্লাতে পাই, তন্ার৷ আর চিনি করি না, 



পৌষ, ১৩০৯ । | বসিরহাটে চিনির কারখানা । ২৬৩ 

কিন্তু টাদপুরওয়ালার! এই রস দ্বারা পুনরায় গুড় করিয়! চিনি করে। আমরা 
যদিও ইহাকে সময়ে সময়ে আল দিয়! থাকি 'বটে, কিন্ত সে গুড়ে আর চিনি 

করি না, উহাকে “পাকা চিটে” বলিয়। বিক্রয় করি। জ্বাল ন৷ দিয়াচএ রস 

বিক্রয় করিলে তাহাকে আমরা পাচ! চিটে* বলি। পাক! চিটে করিয়! 

বিক্রয় করিলে দরকছু বেণী পাওয়! যায়ধ কীচা চিটের দর ১ টাকা হইতে 

বড় জোর ২২ টাক! মণ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি । ইহাকে মদ করিবার জন্য 
এবং তামাক মাখিবার জন্য লোকে লইয়া! থাকে । এদেশে ৮* শিকার ওজন । 

যাহার! গুড় জাল দেয় এবং গুড়ের অবস্থা ভাল বুঝে, তাহাদের এদেশে 
“পসারি* বলে। উহাদের প্রত্যেকের মাহিন! খারা ১০২ টাকা) খাইতে দিতে 

হয় না। যাহার! গুড়ের পাত্র ভাঙ্গে এবং চিনি কাকিয়! বাহির করে, বন্যাবন্দী 

করে, তাহাদের আমর! “টোলো” বলি। ইহাদের প্রত্যেকের বেতন খোরাকী 
সহিত ৬২ ৬০ টাক । এক হাঁজার টাকা গুড় ভাঙ্গিব সংকল্প করিলে আমরা 
১জন পসারি এবং ১ জন টোলো৷ রাখি। এই হিসাবে যত টাকার গুড় 
ভাঙ্কা! হইবে, তত লোক রাখিয়। থাকি। 

আমর! কারখানার সমুদয় খরচ টাকার উপর ধরি। এক শত টাকার 
গুড় হইতে চিনি করিতে ১৪২ ১৫২ টাকা খরচ হয়) কিন্ত ইহা আমাদের 
কারখানা পর্যন্ত; কারখানার বাহিরে রেলে করিয়া চালান দিলে এবং উহ! 

বিক্রয় কর্ত। বা এজেণ্টের কৃমিন্তানী বা আড়তদারী দিলে খরচা বেশী পড়ে, 

তাহা মণকরা ॥/০ আনা হইবে। ৪৪১ মণ গুড়ে ১০০২ টাক! হয়। 
আমরা ৩/* মণ গুড়ে ১/০ মণ দলো, গোড় /০ সের, চিটে গুড় ১/॥০ 

মণ পাইয়া! থাকি ১ বাকী /* সের জলতি যায়। একটা হিসাব দেখুন, 
৩৩/০ মণ গুড় ধরুন ৩২ টাক! প্রতি মণ ক্রয় করিলাম, 

অতএব উহার মূল্য ৩৩/০ মণ ৩২ হিসাবে ৯৯২ 

ইহাকে চিনি করিতে এবং সেই চিনি 

বিক্রয় করিতে মণকরা ॥৬/০ হিসাবে খরচা ২২।৩/০ 

টাকা খরচ-_ ১২১।৩/০ 

৩৩/০ ম্ণ গুড় হইতে দলে। চিনি পাইলাম ১১/০ 
গোড় চিনি পাইলাম ৩/০ 

মোট- | ১৪/০ 



২৬৪ মহাজনবন্ধু । | ২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 

এভারেজ উক্ত ছই চিনির মণ ৬২ ধরিলাম, 
অর্থাৎ ১৪/০ মণ ৬২ হিসাবে . [৮৪২ 

«৬ ৩৩/০ মণ গুড় হইতে চিটে গুড় পাইয়াছি 
১৬/* মণ, উহার দর ২. মণ, দাম হইল ৩২২ 
এ 

রি 

মোট আদায়__ ১১৬৭ 

ক্ষতি-__ ৫115/০ 

ধরুন ৩৩/০ মণে ৫॥/* ক্ষতি ।, পশীরি ভাল ন! হইলে ৩৩/০ গুড়ে ১১/০ 
মণ দলো পাই না, ১*/ মণ পাই। যাহা হউক, এভারেজে ৬২ টাকা চিনির 
মণ ধরিয়াছি। কিন্তু এ বৎসর এই চিনি ৪২ ৪॥* টাকা মণ বিক্রয় হইয়াছে, 
তাহাতে আমাদের কি ভয়ানক ক্ষতি, সহজেই. বুঝিবেন ! এদেশী গুড়ের মণ 

কত হইলে তবে আমাদের লাভ হুইবে, তাহাও হিসাব করিয়া দেখিবেন। 

এদেশী কারান! আর কিছুতেই বীচিবে না। আমর! কলের চিনি কলিকাতা 
হইতে আনিয়া ব্যবসায় করিতেছি । এরূপ অনেক অনেক কারখানাওয়ালার! 
কারখান! তুলিয়! দিয় কলের চিনির দোকান খুলিয়াছেন এবং খুলিতেছেন। 

শ্বীমতিলাল সাহা। 
'বসিরহাট, চিনির কারখানা! । 

জাপানী ভাষা শিক্ষা । 
(ব্যবসাদ্ি সম্বন্ধীয় শব । ) 

অফিসার-্-যাকুনিন । অন্বাদক--হোনযাকুস!। 

শিক্ষক- সেনসেই। | দোভাধী-স্বেন। 

 কাপ্তেন- সেনচে।। গোলাবাড়ীর অধ্যক্ষ-_হিয়াকুশে। 
সহকারী অধ্যক্ষ_-উনটেনসী ৷ দ্রব্যনিম্মাতা__সেইজোনিন্। 

ইঞ্জিনিয়ার--কিকানসী। শিল্পী--একাকী। 
নাবিক-হুইফ্ছু। : ডাক্তার_ইসা । 
ছাত্র--সোসেই। .. চিকিৎসক--ঙ্গেকাইসা। 



মহজিনবন্ধু, মাসিক পত্র। 
২য় খণ্ড, ১২শ সংখ্যা; মাঘ, ১৩০৯পাল। 

'কামাভা আলুর চাষ । * 

৪ ) 

€ লেখক-ক্রীনিত্যগোপাল, মুখোপাধ্যায়, [ঘ, 45 24. 0 &০ 0, 
200 পা, ]ন, 4 9,) 

কত সস 

কাসাভায় যে বিন্ধুট প্রস্তত হইয়াছে, তাহার কতক হাবড়ার একজন মুসল- 
মান কুণটীবিস্কুট-ওয়ালা প্রস্তত করিয়াছে, আর কতক মেঃ আমুটী কোম্পানীর 
শিবপুরের : এল্বিয়ন্-বিস্কিট-ওয়ার্কন্ নামক কারপানায় প্রস্তুত হইয়াছে 
আমুটা কোম্পানী এই বিছ্ুটগুলি ৩ ভাগ কাসাভা মন্দা ও ১ ভাগ গমের 
ময়দাঁয় মিশাইয়া প্রস্তত করাইয়াছেন, এরূপ সম্বাদ আমাকে দিয়াছেন। এ- 
গুলি অতি উৎকৃষ্ট হুইয়াছে। বিট, প্রস্তুত কার্য্ে এই ময়দা ব্যবহার করিতে 
গেলে বোধ হয়, এইরূপ মিশাইয়! প্রশ্থত কর! আবপ্তক হইবে । 

কাঁসাভার মূল কত প্রকারে ব্যবহারে আনা যাইতে পারে, আমরা দেখিতে 
পাইতেছি। কি দরিদ্র, কি ধনী, সকলেই কোন না কোন ভাবে এই মুল 
ব্যবহার করিতে পারেন। পদ্য-উৎখাত মূল হইতে অতি সুন্দর সুন্দর 
ব্যগ্তন প্রস্তত হয়। ময়দা হইতে অতি সুন্দর রসে ফেলা মালপো ও 

মস্কটের হালুয়া প্রস্তত হয়। অনাবৃষ্টিতে এমন স্থন্বর জন্মে, এত অধিক 

শন্ত উৎপন্ন করে, যাহা হুইতে এমন সহজে এত প্রকার পুষ্টিকর ও মুখ- 
রোচক খাদ্য প্রস্ততকারী সামগ্রী জন্মাইতে পারা যায়, এরূপ আর কোন, 

* গত জুলাই মাসের ১৩ই তাব্বিখে শিবপুর এজিনিয়ারিং কালেজের ক্কষি- 
বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সায়েন্ল এসোসিরান্ 
সভাগৃহে ইংরাজী ভাষায় উপরিলিখিত বক্ততা করেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের 
কমিশনর বাক্লাও সাহেব বক্ততাটা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া 
জেলায় জেলায় বিলি করিবার প্রস্তাব করেন। সেই প্রন্তাবাঞ্ছসারে ইহা 
মহধীজনবন্ধতি লিখিত হইতেছে। . . . - . ঠা 

টি 



২৬৬.  মহাঁজনবন্ধু? [২য় খণ্ড ১২শ সংখ্যা। 
গাছ আমি জানি না। যহাজনবন্ধর পৃষ্ঠপোষকগণ যদি এই গাছ আপনাপন 
বাগানে লাগাইয়া! ক্রমশঃ কৃষকদের মধ্যে ইহার আবাদ প্রচলিত করিতে 
পারেঘ, ভাহা হইলে তাহারা দেশের একটা মহৎ উপকার সাধন করিবেন। 
মি কাসাভার কলম শিবপুরের গবর্থমেন্ট কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে শতকর! এক 

টাক! দরে ডিসেম্বর কুইতে মার্চ মাস পধ্যস্ত পাওয়া! যাইবে ৮* আগামী ডিসেম্বর 
হইতে মার্চ মাস পধ্যন্ত আমি কয়েক মণ কাসাভী-ময়দা! প্রস্তত করিব, 
ইহাঁও আশ! করি ৪ 

স্কাসাভার চাষ সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেকের লক্ষ্য পড়িয়াছে, এ বিষয়ে 
কিছু উৎসাহ জন্মিয়াছে, দেখ! যাইতেছে । এই চাষ হইতে যে প্রভৃত উপকার 
হইবার সম্ভাবনা! আছে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যদি কাহারও কোন 
সন্দেহ থাকে, তবে গবর্ণমেন্ট-অব-ইগ্ডয়ার রিপোর্টার-অব-ইকনমিক্ প্রডাক্টের 
আপিস হইতে সম্প্রতি যে ১৮৯৭ সালের ৪নং “লেজার” বাহির হইয়াছে, 
তাহ! পাঠ করিলেই এ সন্দেহ দূরীভূত হইৰে। এই লেজার” খানির 
নাষ "্ট্যাপিওক। গাছ, ছুর্ডিক্ষের সময় অন্তত্তম্ খাঁদ্য উৎপাদনের উপায়।* 
ইহাতে ভারতবর্ষের সেক্রেটারি-অব-্রট এবং ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত ই, 
কালিডে গাঁনিং, এমডি, এল্-এল্-ডি এবং রবার্ট টম্সন্ সাহেব ঘয়ের 

কয়েকথানি চিঠি এবং এ-এম্ সইয়ার্ সাঁহেব লিখিত 'ত্রাবান্থুরে ট্যাপিওকার 

চাষ” আখ্যাত একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। | 
ডাক্তার গানিং সাহেব ভারত-সচিবকে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ তারিখে যে 

পত্র লেখেন, তাহাতে সকল কথা আছে,-_পব্রেজিলে অবস্থান কালে ভারত- 

বর্ষে ছুতিক্ষজনিত ভয়ানক ক্লেশ ও ব্যয় সম্বন্ধে ভাবিয়া আমার মন বড় 
'ব্যাকুল হইত। আমি তখনও বিশ্বাস ক্রিতাম এবং এখনও বিশ্বাস করি 

বে, মানিক্গোক্ (ব্রেজিলে এই গাছকে মান্দিয়োকা' বলে) গাছ লাগাইলে 
হুর্ডিক্ষ এককালীন রহিত অথবা! ছুর্িক্ষের অনেক উপশম হইবার সম্ভাবনা । 

*একারথ আঁমি মহারানীর রাইও-ডি-জানেরোর কর্মকর্তা সার্ জর্জ বাঁকৃলি 
ম্যাথিউর সমক্ষে এ বিষয় জ্ঞাপন করি। তিনি এবং আর আর বিদেশীয় 

গবর্ণমেন্টের কর্খকর্তাগণ আমার : প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে এবং স্থানীয় 

স্বাদ পত্রগুলি আমার প্রস্তাব সমর্থম করিলে পর, আমি ১৮৭৪ সালে 

পর-রাষ্র-সচিব লর্ড ভার্বিকে পত্র লিখিতে অনুরুদ্ধ হই। লর্ড ডাধি আমার 

(পত্রধানি ইতিয়া৷ আঁপিসে পাঠাইয়! দেন। তখন তারতন্নচিব লর্ড লূলস্বেরি। 
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কোন না কোন কারণ বশতঃ তিনি বিষয়টার প্রতি আর লক্ষ্য. রাখেন নাই। 
কিন্ত এবারের ছুভিক্ষ এত ভয়ানক হ্ইয়াছে--এবং ভবিষ্যতেও হুঙিক্ষ 

হওয়া সম্ভবপর বলিয়া, আমি আঁবার উক্ত বিষয়টা, সাধারণের গোচর করিতে 
বাসন! করিয়াছি । এই অবস্থায় আমি ,আমার বন্ধ-লর্ড. লোর্১-এর পরামর্শ ও 
সাহায্যের প্রার্থনকরি। তিনি লেখেন, * *%* * “আমি এখন অন্ধ, আমার 

শারীরিক অবস্থা ভাল নহে। আমার বয়ম ৭৯ বৎসর, কিন্তু আমার নিতান্ত; 

বাসনা, আপনি (ভারত-দচিব ) ভাই বিষয়টা মনোযোগ করেন। আমার মনে . 
এই ধারণাটা বদ্ধমূল হুইক্া! গিয়ান্ছে যে, ঈশ্বর-নিরূপিত এই খাদ্যটী যদি তুর্ভিক্ষের 
সময় ভারতবর্ষের রেলওয়ে-বহিভূর্ত ভূভাগ গুলিতে প্রচলিত করিতে পারা যায়,. 
তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ও লক্ষ লক্ষ লোক বাচিয়া যাইবে। আফ্রিকা সম্বন্ধে. 
লিভিংষ্টোন এই খাফ্যকে “জীরনের যন্তি* বলিয়! প্রচার করিয়াছেন। [ক্রেজিল,, 

চিলি, পেরু, এবং মধ্য আমেরিকাকস ইহা সাধারণ খাদ্য রূপে: ব্যবহত 
হইয়া থাকে। এই সকল দেশে আমরা কখন. দুতিক্ষের কথা শুনিতে পাই না» 
অথচ এ সকল" দেশে অনাবৃষ্টি সর্বদাই হইয়া থাকে। আমি এমন কোন 

কারণই জানি না, কেন এই গাছ ভারতবর্ষের যেখানে আরশ্তক, সেইথানেই 
জম্মান হইবে না ।” 

“প্রথম বৎনরে মূলগুলি আহারের জন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং ডাল: 
পালাগুলি (প্রত্যেক গাছ হইতে অন্তত ১০০ কলম পাওয়া যায়) অন্য কৃষককে 

লাগাইবার জগ দেওয়! যাইতে পারে,। এরপে কয়েক বৎসরের মধ্যে যেখানে. 
আবশ্তক, সকল স্থানেই এই গাছের আবাদ প্রচলিত করা৷ যাইতে পারে ।” 

১৮৭৪ সালে ব্রেজিল হুইতে ডাক্তার. গানিং লর্ড ডাধিকে য়ে পত্রধানি, লেখেন, 
উহ! হইতে কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়! দেওয়! গেল। 

"ভারতবর্ষের প্রধান আহার অন্ন, বুষ্টি না হইলে অন্ন উৎপাদন চলে না।' 

আমার মনের ভাব, আমার পরামর্শ, প্রত্যেক কৃষকের প্রত্যেক গৃহস্থের কাঁসাভা 
বা মান্দিয়োক1 গাছ সংগৃহীত থাকুক। এই গাছের মুল চাউলান্েরই অদৃশ. 
আলুর ভ্গায় মুখরোচক এবং ইহা অনেক বৎসর. ধরিয়া! জমির. নিয়ে টাটকা! 
অবস্থায় থাকে। ইহা, অধিক শীতে বা. অধিক. গরমে নষ্ট হয় না উত্তর 

অক্ষরেথায় ব্রিহতের যেরূপ অবস্থান, দক্ষিণ, রেখায় সাও্াঁকাথেরিণার চিষ্ষ সেই: 
রূপঅবস্থান। সাণ্ডা কাথেরিণ কাসাভা-চাষের প্রধান আজ্ঞা ' কিন্ত. এই 
চাষ নানাগ্রকার সৃত্তিকায়, নান! স্থানে, সকল সময়ে সমান হয় * +% রুল. 
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গুলি তিন ইঞ্চি করিয়া কাটিতে হয়। কলম লাগান ব্যতীত ডাল-পালাগুলি 
আালানী কাষ্ঠ-রূপে ব্যবহারও করা যাইতে পারে। কলমগ্ুডলি সহজে এক স্থান 
হইতে, অন্ত স্থানে পাঠান যায়) কারণ এগুলি এত সরস যে, ছই তিন মাস 
রাখিলেও ইহার! জীবস্ত থাকে। কলমূ লাগান অতি সহজ। যে-সে জমিতে 

কলম লাগান বাইতে,পারে। কোমল রালুকাময় জমিই এই গাছের পক্ষে শ্রেষ্ঠ । 
* * এক খানি কোদালী দার! জমি পরিষ্কার করিয়। লইয়া ছুই তিন হাত অন্তর 

ছুই তিন ইঞ্চ গভীর এক একটা গর্ত করিম্বা, কলমগ্ডলি উহার মধ্যে দিয় 
ৃত্বিক! ঢাকিয়া দিতে হয়। বৎসরের যে-সে মাঁসে কলম 'লাগান যাইতে পারে, 
কিন্ত শ্রীতাবসানে কলম লাগাঁনই' প্রশস্ত । শীতকালে গাছের পাতা ঝরিত্তে 

আরম্ভ করে, এবং ডালগুলি পাকিতে থাকে। 

০ [ ক্রমশঃ । 

ডিক্লেরেসন-আইন। 
ই 

সংবাদপত্র বাহির করিলে পুলিমকোর্ট হইতে প্ডিক্লেরেসন” করিতে হয়, ইহা 
ইংরাজরাঞ্জের একটী আইন। ডিক্লেরেসন অর্থে ঘোষণা ব! প্রচার ইত্যাদি। 
সংবাদপত্র বলিলে, দেনিক এবং সাপ্তাহিক যে সকল পত্র বাহির হয়, অনেকে 
তাহাই বুঝেন। এইজন্ত এদেশী অনেক মাসিক পত্রের বোধ হয়, অগ্যাপি 
ডিক্লেরেসন হয় নাই?) কিন্তু উক্ত আইনের মর্ম, যে-কোন মাসিক পত্রকেও 
ডিক্লেরেসন করিতে হইবে, না করিলে উর্ধ সংখ্যা ৫২ টাঁকা জরিমান! দিতে 
হইবে। এইজন্য আমরা পমহাজনবন্ধু*কে অগ্রেই ডিক্লেরেসন করাইয়া লইয়াছি। 
এক্ষণে আমাদের মাসিক সহযোগীরা যদি ইহা না করিয়া! থাকেন, তাহা 

"হইলে. করাইয়। লইবেন। এক মাস কাগজ বাহির করিয়াই ইহা করান 
বর্তবব্য। অন্তথ! পুলিমে ধরিবার পূর্ব্বে অথবা পুলিসে ধরিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ 
ক্বরান উচিত, কিন্ত এরূপ অসময়ে করানতে বেগ পাওয়াই সম্ভব [| 
. :$.. গুলি-কোর্টে ডিক্লেরেসনের ফাঁরম পাওয়া! যায়। উহ মণিঅর্ডারের ফারমের 
শত! উক্ত ফারমে পত্রিকার নাম, প্রেসের নাম, এবং ঠিকানা, প্রিপ্টারের 

নামি এবং প্রকাশকের নাম ইত্যাদি লিখিতে হয়। এডিটার কিংবা কোন 
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লেখক ব! ম্যানেজারের সঙ্গে এ জাইনের কোন সম্বন্ধ নাই। উক্ত ফারমের 
নকল নিয়ে দিলাম,_- 
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প্রত্যেক মাসিক পত্রের জন্ত এইরূপ ৮ খানি ফারম লিখিতে হয়। স্বাক্ষরের 
স্থানে যে ভাষায় ইচ্ছা স্বাক্ষর কর! চলে, কিন্তু লিখিতে হয় ইংরাজীতে। এ 
৮ খানি ফাঁরমে ভিতরের লেখা একই প্রকারের ; কিন্তু উহার ৪ খানি প্রকাশকের 

নামে, অপর ৪ খানি প্রিণ্টারের নামে লেখ! হয়, কাঁজেই স্বাক্ষরও প্রত্যেককে 

উক্ত ৪ খানি ফারমের উপর ৪ বার করিতে হয়। তৎপরে ইহা! ম্যাজিষ্রেটের 

নিকট দেখাইতে হয়, তিনি জিজ্ঞাস! করিয়া প্রত্যেক ফারমে স্বাক্ষর ক্রিয়! 
দিয়া থাকেন। এইত কাজ। কি প্রকারে প্রবন্ধ সকল পত্রিকাতে বাহির হুয়, 
ফারমে তাহা কিছুই লিখিতে হয় না। প্রত্যেককে ৪ খানি ফারম লেখাইয়া 
লইবাঁর তৎপর্ধ্য এই যে, তাহাদের মধ্যে বড়লাট বাহাছরের দপ্তরখানায় ১ খানা, 

ছোটলাট বাহাহুরের দপ্তরখানায় ১ খানা, রেজেস্ী আফিসে ১ খান! এবং পুর্লিস- 

কোর্টে ১ খান! রক্ষিত হয়; এইজন্য বোধ হইল ৪ খান! লেখা হয়। 

মহাজনবন্ধু প্রকাশক, জীসত্যচরণ পাল । 
আয » আস 



ধান সোর্স 
চু সত টি 

স্থখ ছঃখের. অনেক কাহিনী লইয়া উনবিংশ টি নিল কালী নৃতন 
আশা হৃদয়ে ধরিয়া, নূতন উৎসাহে লোকের মন অনুপ্রাণিত করিয়া বিংশ 
শতাবী জন্মগ্রহণ ক্রিয়াছে। জন্মের অব্যবহিত পরেই সে যে দৃশ্ত দেখাইয়াছে, 
ইস এ রি নানিরারাগিরানারা ইতিহাসে যুগাস্তর 
আনয্নন করিবে। 

অরদিন পূর্বে ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স্ সংস্থাপিত কী নিমজ্জমান ভারতীয় 
শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য ইহার হ্ৃষ্টি। দেশে যাহা! ক্ষিছু ভাল, যাহা কিছু উল্লেখ- 

যোগ্য, তাহ! এক একটা করিয়া বাছিয়া লইয়া ইহার মেরুদণ্ড নির্মিত। 
আপনার অবস্থা ভূলিয়া, আপনার নাম-গৌরৰে অন্ধ না হইয়া, দেশের 

স্থুসস্তানগণ এই মাতৃসেবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইস্বাছেন। কিছুদিন পুর্বে কে 
ভাবিয়াছিল যে, মহারাজ! -হু্য্কাস্ত আচার্ধ্য চৌধুরী ব্যবসায়-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান 
হইবেন? মহারাজার স্বদেশ-হিতৈষিতা, শ্বদেশের শিল্পাদির উন্নতির জন্য 
আস্তরিফ বাসনা, কাহারও অবিদিত নাই। চিত্রবিদ্ভায় সম্যক পারদশিতা- 
লাভের জন্য মিঃ হেমকে তিনিই নিজ ব্যয়ে ইটালি প্রভৃতি দেশে পাঠাইয়! 
ছিলেন এবং তাহার প্রত্যাগমনের পরও যাহাতে তাহার উন্নতি হয়, সেজন্য 

বিশেষরূপ চেষ্টিত ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন। এইরূপ অনেক ঘটন! 
আছে, যাহ! দ্বারা মহারাজার স্বদেশের উন্নতির জন্য এঁকাস্তিক কামনার 

পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যে সেইজন্য নিজ পদ-সর্ধ্যাদায় প্রচলিত 
ভ্রান্ত বিশ্বাসে অন্ধ না! হইয়া, একটী সামান্য যৌথ কারবারের পরিচালক ব! 
ডিরেররূপে দণ্ডায়মান হইতে স্বীকৃত হইবেন, হা স্বপ্রেরও অগোচর ছিল। 
'ইংলগু প্রস্ৃতি দেশে এদৃস্ঠ নিতান্ত বিরল ন! হইলেও, আমাদের দেশে ইহ! 
এই নূতন বলির মনে হয়। কাশিম বাজারের মহারাজ! সম্বন্ধেও এ একই 
কথা বলা যাইতে পারে। তিনি বোধ হয়, অধুনা বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ভূম্যধিকারী। . সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর পধ্যবেক্ষণ ও অন্যান্য সাধারণ হিতকর 
কার্যে তিৰি যেরূপ পরিশ্রম শ্বীকার করেন, সামান্য লোকে তাহার উদরানন 
সংস্থানের জন্য সেরূপ করে কিন! সন্দেহ। ইহার উপরও তিনি হ্বদেশের 
হিতকল্পে যে এই গুরুভার নিজ মন্তকে বহন করিতে শ্বীকার করিয়াছেন,” 



মাঘ, ১৩০৯। এ ই্ডিয়ান ষ্টোর্স। ২৭১ 

তাহা কেবল একান্ত কর্তব্যবোধেই। বাবু ীতানাথ রায় ধনকুবের, বিস্তৃত 
ব্যবসায়ের মালিক, বঙ্গের রথচাইন্ডস কি রকিফেলাঁর বলিলে তততযুক্তি হয় 
না।' হ্বদয়ে স্বদেশ-হিতৈষিতা ও মন্তকে অনন্য-সাধারণ ব্যবসায়-বুদ্ধি লইয়া 
তিনি এই শুভকাধ্যে নিজ ক্ষমতা! মিশাইয়াছেন। মিঃ আর, এন, মুখার্ছি 
দ্বনাম-ধন্য পুঞ্ুর-সিংহ। ম্বচেষ্টার় *ও স্বাবলম্বনে তিনি সৌভাগ্যলক্ীকে 
নিজাঙ্কশায়িনী করিয়াছেন। মার্টিন কোম্পানির বর্তমান উন্নতির তিনি 
বিশিষ্ট কারণ। তীক্ষবুদ্ধি, ুঙ্ষদৃষ্টি, প্রভূত কাধ্যকুশলতা ও অসাধারণ. 
অধ্যবসায় না থাকিলে ধখন তিনি, এরূপ উন্নত অবস্থাপন্ন হইতে 
পারিতেন না। এই শুভানুষ্ঠানে তাহার অসামান্যশক্তির কিয়দংশ নিয়োগ 

করিতে স্বীকার করায় অনুমান হয়, যাহাতে অনুষ্ঠানটা সুফলপ্রদ হয়, তজ্জন্য 
তিনি বিশেষরূপ চেষ্টিত থাকিবেন। আর নলিন বাবু, তাহার বিষয়ে বেশী লেখাই 

বাহুল্য। আমাদের হতভাগ্য দেশে জন্ম বলিয়াই তাহার পুর্ণবিকাশ হইল না। 
তাহার মত ন্যায়বান্, কর্তব্যনিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা, শ্রমপরায়ণ, ভূয়োদর্শা পুরুষ সকল 
দেশেই ছূর্লভ, আমাদের দেশেও দ্বিতীয় নাই বলিয়া অন্থমিত হয়। বিলাত, 
বোম্বাই, দিল্লী, করাচি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্ত্র সকলের সহিত তাহাদের 

বিভ্ভৃত ব্যবসায় চলিতেছে। তাহার ন্যায় লোক এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট 
থাকাঁতেই, সকলে আশা করিবে যে, ইহার ভিতর কোনরূপ গলদ নাই বা 

হইবার সম্ভাবনা নাই এবং ইহার প্রত্যেক কাধ্যই উপযুক্ত সময়ে পুঙ্থান্ুপুঙ্খবূপে 
আলোচিত হইবে। মিঃ চৌধুরী সুশিক্ষিত, শ্রমশীল, উদ্যোগশালী, সাহসী 

ব্ক্তি। তাহার শ্বহস্ত-নির্মিত উইক্লি নোট. নামক আইন-সংক্রান্ত সাপ্তাহিক 

পত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত আনই-ব্যবসায়ীদিগের অতি আদরের বস্ধ 

হইয়াছে এবং তিনিও তত্বারা যথেষ্ট লাভবান্ হইতেছেন। ন্বদেশের মঙ্গল- 

কামনা তাহার হৃদয়ে কাণায় কাণায় বিরাজ করিতেছে । তিনি যে প্রাণপণ 

শক্তিতে এই কারবারের উন্নতির জন্য চেষ্টিত থাকিবেন, তাহা ্ব। এই সকল 

দেখিয়া আশা হয় যে, বিংশ শতাবীর প্রারস্তে নূতন আয়োজনে নূতন ধর্রণে 

সংগঠিত এই মৌথ কারবারটা হয় ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও হুইতে পারে । 



গাছে পোকা ধরা নিবারণ। 

১। গাছের গুঁড়ি ব ডালে পোকা ধুরিলে, উক্ত স্থানে আলক্লাতরা লাগাইলে 
্ পোকা মরিয়! যায়। 

২। গাছের মূলে বা ফলে পোকা ধরলে, ফল ছোট থাকিতে ১০1১২ দিন 
অন্তর কেরোসিন তৈল ও জল একত্র করিয়া, সেচন করিলে পোকা মরিয়! 

যায়। ভালে বা পাতায় পোকা 'লাগিলেও কেরোসিন-মিশ্রিত জল দিলে 

পোকা মরে। 

৩। বোতলের. অর্দেকের কম কেরোসিন এবং বাকীটুকু দধি দিয়! পুর্ণ 
করিয়! উত্তম রূপ নাড়িবে। তৎপরে উহার সঙ্গে জল মিশ্রিত করিয়া গাছে সেচন 

করিলে মূল, ফল, ডাল ও পাতার পোকা মরিয়া যায় । 
৪। ছাই ও রন্ধন শালার ঝুল, গাছের উপর ছড়াইয়া দিলে পৌঁকা 

নষ্ট হয়। 
৫। লবণ ও চুণ জমির উপর ছড়াইয়া দিলে ক্ষেতের পোঁকা মরিয়া যাঁয়। 
৬। জমিতে আগুণ দিয়া পরে আবাদ করিলে, গাছে পোকা 

লাগে না। 

৭। তামাক সিদ্ধ জল, সেঁকো বিষ, সর্ষপের রাস ক্ষার, হরিদ্রার 
জল এবং ফটুকিরির জলে পোকা বিনষ্ট হয় । 

৮1 চিনির সির! প্রস্তুত করিয়৷ তাহার সহিত গন্ধক-চুর্ণ বা! তাত্রচূর্ণ মিশ্রিত 
করিয়া তৎপরে দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ আর্সেনিক অর্থাৎ সেঁকো চূর্ণ 
মিশাইয়! আমগাছের ডালে ভালে লেপন করিয়া দিলে পোকা মরিয়া যাঁয়। 

৯। চাউলাদিতে পোকা ধরিলে, কার্বন বাইসালফাইড. খোল! পাত্রে 
রাধ্রিয়া জানালা বন্ধ করিয়! দিতে হয়? তৎপর জানান! খুঁপিলেই দেখা যাইবে, 
পোকা মরিয়া গিয়াছে । ২* মণ শস্যে, অুর্দসের কার্বন বাইসাল্ফাইড. 
আবশ্যক ।' মা বেক ২ 

শ্ীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস । 



দিলীর শিল্প-প্রদর্শনী | 
(বড়লাট কার্জন বাহাছুরের বক্তৃতা । ) 

দিল্লীর এই শিল্পপ্রদর্শনী খুর্িয়া আমার বড়ই প্রীতি বোধ হইতেছে। 
ভারতে আসিয়া অবধি আমি*ভারতের শ্রমশিল্প সম্বন্ধে যত্বপুর্রবক অনুসন্ধান 

লইয়াছি। কিন্ত ভারতের যে সকল শ্রমশি্পজাত দ্রব্যার্দি এককালে অতি 
সুন্দর ও প্রসিদ্ধ ছিল, আজ তাহার ক্রমিক অবনতি দেখিয়া অপরাপরের 

ভ্যায় আমাকেও ছঃখ-প্রকাশ করিতে হইতেছে । ভারতের নষ্টপ্রার শিল্প- 

জাতের পুনরুদ্ধার-সাধন বিষয়ে যদি কিছু করিতে পারা যায়, তাহার 

সুযোগ অনেক দিন হইতেই অন্বেষণ করিতেছিলাম। দিল্লীতে দরবার যখন 

স্থির হইয়া গেল, তখন মনে করিলাম যে, এই দরবারে নান! স্থান হইতে 
রাজা, মহারাজা, সর্দার, জমিদার প্রভৃতি বহুলোক্রে সমাগম হইবে। এই 
নুযোগে একবার ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে কতকটা চেষ্টা পাইলে মন্দ, 
হয়না | শিল্পসাঁধন বিষয়ে ভারতের এখনও কি পর্য্যন্ত সামর্থ্য আছে,. 

তাহাও জগৎকে দেখান যাইতে পারিবে; এবং অতঃপর আর যাহাতে 
ভারতীয় শিল্পের অবনতি না হইতে পায়, তাহার যদি কোনরূপ উপায় 
বিধান করা সম্ভবপর হয়, তাহাও করা যাইতে পারিবে। 

এই উদ্দেশ্ট মনে রাখিয়! আমি ডাঃ ওয়াটকে আমার সহায় করিয়! 
লইলাম। এই দরবার সম্পর্কে একটী প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং উহাতে 

ভারতের কেবল নুস্ম শিল্পগুলিই সংগৃহীত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। 
্তরাং কুপন শিল্পদ্রব্য ব্যতিরিক্ত শ্রম শিরিজাত অন্তান্ত আশ্চর্য আশ্চর্য্য 

অনেক দ্রব্য থাকা সত্বেও, দে সকলের সংগ্রহ করা হয় নাই। খাঁটি 
ইউরোপীয় বা সেই ধরণের কোন' 'শিল্পদ্রব্য এ প্রদর্শনীতে রাখিব না স্থির 

করিলাম; কিন্তু ইউরোপীয় ধরণ ধারণ যেরূপ অল্পে অল্পে এদেশের মধ্য 
প্রবেশ লাভ করিতেছে, তাহাতে প্রদর্শনীর সকল দ্রব্যই যে খাঁটি এদেশীয় 
ধরণের হ্ইপ়্াছে, এরূপ আমার মনে হয় না। তবে সাধারণতঃ আমার 
অভিপ্রেত মত কাধ্যই অনেকট! হইয়াছে। এ 

রি 



৭৪  মহাজনবন্ধু । | ২য় খণ্ড ১২শ সংখ্যা ॥ 

যাহ! সর্বোৎকষ্ট, হুন্দর, হশ্রাপা, ভারতের এমন সকল :শিক্পত্রব্যই 
আমি এই প্রদর্শনীস্থলে সংগ্রহ করিতে বলিয়াছি। লোকের রুচি-প্রবৃত্তি 
এক্ষণে. বিকৃত হইয়া পড়িতেছে ; আধুনিক অনেক শিরদ্রব্ও স্কৃতরাং বিক্কৃত- 
রুচিসম্পৃক্ত ভুইয়া! নিশ্মিত হইতেছে।, যাহাতে রুচির পরিবর্তন হইয়! ভালর 
দিকে দেশের লক্ষ্য, হয়, সেইজন্ত ত্মামি আধুনিক কাল্রে শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে 
প্রাচীন কালের অনেক শিল্পদ্রব্য পাশাপাশি ভাবে রাখিতে বলিয়া দিয়াছি। 

, ভারতীয় যে সকল শিল্পী এম্থলে উপস্থিতি আছেন, আমি আশা করি, 

তাহারা এ সকল প্রাচীন শিল্পদ্রব্কে আদর্শন্বরূপ করিয়া লইয়া নিজেদের 
অভ্যন্ত শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে থাকিবেন। কেহু কেহ হয়ত এই 
প্রদর্শনীর উদ্দেশ কি এবং ইহাতে কি উপকার হইতে পারে, একথা 

আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমি তাহার উত্তরে এই বলি যে, 
ভারতীয় শিল্পের যে পরিমাণে অবনতি হইতেছে, লোকের মনে ব্যবসাারী- 

ভাবও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বুঝ যাইতেছে । হাতের কাজ 
কৃমিয়া কলের কাজ বাড়িতেছে; রুচির দিকে লক্ষ্য ন! 'রাখিয়া লোকে 
কেবল -নিজের কার্ধয-সৌকর্যের দিকে লক্ষ্য করিতেছে। পৃথিবী ভুড়িয়! 
একটা নুতন পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, আর সেই পরিবর্তনের একটা 
ঢেউ, দেখিতেছি, ভারতে আসিয়াছে। এই নুতন পরিবর্তন প্রণালীতেই 
ইংলগ্ডে হাতের কাজ কমিয়াছে, চীন জাপানেও কমিতেছে। এই পরি- 

বর্তনের শ্োতকে এখন প্রতিহত করিতে পারা যাইবে না; হাতের তাত 

কলের তাঁতের নিকট পরাভূত হইবেই, কলের কারখান! হাতের কারখানার 
উপর জয়লাভ করিবেই, কলের গাড়ীর নিকট ঘোড়ার গাড়ী পারিয়া উঠিবে 

না, হাতে-টানা-পাখার স্থান এখন ইলেক্টিক অর্থাৎ বৈহ্যতিক শক্তি ছার! 
পরিচালিত পাখা অধিকার করিবেই। এ সকল অপরিহার্য । এখন লোকে 
ধিনিস ভালমন্দ বড় একটা দেখে না--শস্তাই চায়,--বিলাসিতা, সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য 

চায়, _সৌনদধ্য খোঁজে না।,এরূপ অবস্থায় যে অনেক প্রাচীন নুন্দর সুন্দর শিল্প 

' নষ্ট হইয়! যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? যেশিল্ন জাতীয় আদর্শের 
_ অন্থকুল নহে, যে জাতীয় লোকের মধ্যে ষে শিল্পের উত্তব হইয়াছে, সে 
শিল্প যদি সেই জাতীয় লোঁকের অভাব. মোচনের অনুকূল না হয়, তবে তাহা 
বখন.চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উন্নতি ঝা অবনতি মুখে বীধা দেওয়! চলে, 
না? ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে । ২০ 



মাঘ, ১৩৩১] দ্বিলীর শিপ্প-প্রতর্শনী | ২৫ 
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ভারতীয় শিল্পের উন্নতি অথবা উদ্ধার, ভারতের রাজা, মহারাজা, জমিদার 
ও শিক্ষিতবর্গের পৃষ্ঠ-পোষকতাতেই হইতে পারে। যতদিন পর্যন্ত তাহারা 
বৈিশিক শিল্পে আপনাদিগের গৃহসজ্জিত রাখিবেন, ততর্দিন পধ্যস্ত আমি-বলিতে 
পারি, ভারতের শিল্লোন্নতির কোন আশ নাই। আমি তাহাদের প্রতি কোন- 
রূপ তিরস্কার বাঁক্য প্রয়োগ করিতেছি+ না, ও-সন্বন্ধে ইংলগ্ুও সমান দোষে 

দোষী। ইংলণ্ডেও লোকে বৈদেশিক কোন সৌখিন শিল্পদ্রব্য পাইলে, সেই 
জাতীয় স্বদেশীয় দ্রব্য ত্যাগ করিধা! তাহারই আদর করিয়া থাকেন। আমার : 
বক্তব্য এই যে, যদি ভারতের শিল্প, ভারতের কারুকাধ্য বজায় রাখিতে হয়, 
তবে তাহা কেবল বাহিরের লোকের পৃষ্ঠ-পোষকতায় হইবে না। ভারতের 

রাজা-রাজড়া প্রভৃতি এবং অন্তান্ত সন্ত্রস্ত লোকবর্থ যদি আধুনিক বিকৃত 

রুচির পরিহার করিয়া অথবা রুচি মার্জিত করিয়! তাহাদের শ্বদেশীয় অতি 

নুন্দর প্রাচীন ধরণের আদর্শ শিল্প সমূহের পক্ষপাতী হন, তবেই আসল কার্য 
সাধিত হইতে পারে। এইরূপ বিষয় লইয়! তাহাদের মধ্যে একটু আন্দোলন 
হয়, আমার ইচ্ছা ; কিস্তু একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, সে দিন এক্ 

সময়ে আদিবেই--তবে হইতে পারে-_অনেক বিলঘে। | 
ভারতীয় শিল্পের যদ্দি এইরূপ সমস্ত লক্ষণই হয়, তবে এই প্রদর্শনীর 

উদ্দেশ্ত কি এবং কিরূপ অভিপ্রায়ই বা ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইবে বলিয়। মনে 
করিতে পারি? ইহার উত্তর এক কথায় এই দেওয়া যাইতে পারে ষে, 

ছেলেদের যেমন বস্ত উপলক্ষ করিয়! শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, এই প্রদর্শনীও 
সেইক্ধপ একটা শিক্ষণীয় বস্ত স্বরপ। এখনও ভারতের কল্পনাশক্তির কতদূর 
বিকাশ হইতে পারে, সেই কল্পনা কতদূর কাধ্যে পরিণত হইতে পারে, এই 
প্রদর্শনীতে তাহা! দেখাইতে পারা যাইবে বলিয়া মনে কর! গিয়াছে । এই প্রদ- 
শনীতে দেখাইতে পার! যাইবে যে, ভারতের শিল্পীদিগের শিল্পকুশলবৃদ্ধি আজও 
বিলুপ্ত হয় নাই। এখন তাহাদের উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন । আর দেখা 
যাইবে যে, ভারতবাসীর গৃহ-সজ্জার সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্ত কলিকাতা অথবাঁ 

বোস্বাইয়ে ইউরোপীয়ের দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ভারতের প্রায় 
সকল প্রদেশেই অধিকাংশ সহরে, অনেকানেক পল্লীতে এখনও শিল্পত্রব্য ও 
শিল্পীর অভাব নাই । এ সকল শিল্লিছার! প্রস্তত শিলপদ্রব্যে গৃহসজ্জা এবং 
দেই সঙ্গে সাংসারিক প্রয়োজনয়ীতা৷ উভয়ই সাধিত হইতে পারে এবং প্রাচীন: 
পিন সমূহের সংরক্ষণের উহার! প্রকৃত প্রস্তাবেই ফোগ্যপাত্র। রর 



হি অহাজনবন্ধু॥ [ ২য় খণ্ড ১২শ সংখ্যা? 
' এই উদ্দেশ্তে ডাঃ ওয়াট ও আমার পরিশ্রমের ফলে এই প্রদর্শনী প্রতিঠিত 

হইয়াছে । আমি এক্ষণে এই প্রদর্শনী থুলিয়। দিতেছি। আমি আশ! .করি 

যে, প্ররুণত প্রন্তাবে যে দেখহিতকর উদ্দেস্ত মাত্র মনে রাখিয়। এই প্রদর্শনীর 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহার যেন অন্ততঃ কতকটাও সফল হয়। 

চা 1 ঞ 

অষ্টম অধ্যায়-_-চা-চালুনী | 

 তাঙ্গাপিকু, পিরু, পিকুনুস্, হুসং, -ভাঙ। জুসং, কাঙ্ুঃ ভাঙ্গা চা, চা-ধুলি, 
পিকু ধুলি প্রভৃতি বহু প্রকারের, চা হয়। পুর্বে ইহাপেক্ষাও অনেক শ্রেণীর 

চা হইত; কিস্তু বাজার ঠিক'থাকে না বলিক্কা, সামান্ত পার্থক্য অনেক 
গ্রাহাকেও ভাল বুঝেন না বলিয়া, এখনকার চা-ক্করের! চারি শ্রেণীর চা সচরা, 

চর প্রস্তত করিয়া থাকেন। ক্ষচিৎ ছুই এক বাগিচায় পাঁচ শ্রেণীর চা দেখা, 

যায়। নচেৎ ভাঙ্গা পিকু (ইহার অপর নাম অরেঞ্জ পিকু ) পিকু, পিকুনুষ 
এবং ভাঙ্গ। চা. এই চারি শ্রেণীর চা-ই প্রায় সকল বাঁগিচায় হইয়। থাকে। 

চা-চাজুনীর জন্তই ইহার শ্রেণী-বিভাগ হয়। যে চালুনীতে ১ ইঞ্চির মধ্যে 

১২টা তার থাকে, তাহাকে ১২ নং চালুনী বলে। এইবূপে ১ ইঞ্চির মধ্যে 
তারের সংখ্যানুসারে ১০, ৬১৮ ও ৪ নং চাঁলুনী হয়।- সাধারণতঃ ১২ নং 

চালুনীতে চালিয়। ভাঙ্গা পিকু, ১৭ নং চালুনীতে চালিয়। পিকুঃ ৮ নং 
চালুনীতে চালিয়৷ পিকুনুস্ এবং ৬ নং চানুনীতে চালিয়া ভাঙ্গা চা হয়। 

এক্ষণে কিম্ত এই প্রণানীর অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। অনেকে. প্রথমতঃ 
৯৯ মং এবং ১২ নং চালুনীতে. একবার পিকু ও ভাঙ্গা পিকু বাহির করিয়! 

সক অবশিষ্ট থাকে, তাহ ৮ -নং চালুনীতে ভাঙ্গিয। পরে ১*- নং চালুনীতে 
দিস পুনরায় পিকু বাহির করিয়া»: তৎপরে ৬ নং চানুনীতে দিয়! পিকমুস্ 

বাহির ফরেন। এরূপ করাতে হই প্রকারের পিকু হয় মাত্র।, 
৮ নং ১* নং এবং ১২ নংচালুনীতে পিকুন্থস্» পিকু এবং ভাষ। পিকু 

স্বাহির হয়, এ সকল চা, যখন চালুনীতে চালা হয়, সেই 'সমক্প যে সকল 

চা. চানুনীর ছিন্র দিয়! বাহিরে গড়ে» তাহাদের চাদুনীর নন্বরান্সারে এ 
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সকল নাম দেওয়। হইয়াছে; কিন্ত যে চা+ চালুমীর ছিত্র দিয়! বাহিরে না 
পড়িয়া উহা! চালুনীর: উপরেই থাকে, প্র সকল চ! একত্র করিলে অর্থাৎ 
৮ ১০৯১২ নং চালুনীর উপরের চা একত্র মিশ্রিত করিলেই তাহাকে 
ভাঙ্গা চা বলে। কেহ কেহ ভাঙ্গ৷ *পিকু ঝাড়িয়া. পিকু-খুঁড়ি (৮০:০৩, 
085) নাম দিলা এক শ্রেণীর চা *করেন। কিন্তু গ্ুই পিকু-গু'ড়ি ভাজা 

চার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলেই লাভ থাকে, নচেৎ উহা ম্বতন্ত্র 
কোয়ালিটি করিয়া বিক্রয় করিলে প্রায়ই ক্ষতি হয়। চ! চালিবার ও ভাঙ্ষিবার ' 
জন্ত তিন চারি প্রকার কল আছে। হাতে চালা অপেক্ষা কলে চালাতে 
চার গায় কম চোট লাগে। এই জন্য কলে অপেক্ষাকৃত মোট! চাবুনী 
ব্যবহৃত হয়। কলে চালার চা চাক্চিক্যও বেশী। 

ভারতবর্ষে কাল বর্ণের চা অধিক উৎপন্ন হয়! পাতা ছিড়িবার সময় 

অর্ধশক্ত পাঁতা আনা হয়। এই অর্দশক্ত পাতা রোল করা ধায় না। এই. 
পাঁত! গুলি শুকাইলে কাল না হইয়! লাল হয়। ইহাকেই £০৫ 1৩৪ বলে। 

চা চাল! হইলেই তাহ! বাক্স বন্ধ কর৷ কর্তব্য? কারণ বাতাস লাগিলে 
১ ইহা নষ্ট হয়। দেশীয় লোকের যত বাগান আছে, সে গলি প্রায়ই ছোট 
ছোট। ইহাদের কর্তব্য, চা-শ্রেণী-সংখ্যা কম কর] । 

এ বর্ষের মত এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম । 
চিজ পাহারা ক9 ৩) 

বিবিধ দ্রব্যের চিনি। 
(লেখক রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্্র বাগ চী )। 

. 016-95654 ফল-শর্করা। ফল গুলি এক এক অবস্থায় এক একটী 

গুণের পরিচয় দেয়। পরিণামে যে ফলে যে গুণ অধিক হক, লোকে 

তাহাকে -সেই গুণ হিসাবে গ্রহণ করে। ভগবানের কি আশ্্ধ্য কৌশল! 
এক গাছেই ট্যানিক, অন্ন এবং মিষ্ট জন্মে। উদ্দাহরণের : শ্বরপ আমকে 

লইলাম। প্রথমাবস্থায় ইহা কাচা অর্থাৎ ট্যানিক ধর্মবিশি। ইহার পরীক্ষা 
এই যে, জগতে যে বৃক্ষের, যে ফলের, যে ফুলের এবং ষে কোন খনিজ 
দ্রব্যের কষা গুণ আছে, সেই দ্রব্যের সঙ্গে লৌহ একত্র করিলে কালি হয়। 
শ্হরিতকী কষা, উহা! লৌহের উপর ঘধিলে কালি হয়। ক'ষো আত্র লোহার 
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ছুরিতে কাটিলে ছুরীর গায়ে কাল দাগ এই জন্যই পড়িয়। থাকে। কো 
পেয়ারা ইত্যাদি কাটিলেও এই জন্ত ছুরীতে কালি পড়ে। ইহাই ট্যানিক 
ধর্মের পরীক্ষা করিবার সহজ উপায় বলিয়া আমি মনে করি। তাহার পর 
আতর খাইতে টক লাগে। জগতে যে কোন দ্রব্য যখন খাইতে টক লাগে, তখন 
যৈ উহা অল্ন, তাহা" সহজেই কুবিতে পারা যাইতেছে । তথপরে ফলের মিষ্টা- 
বস্থার সময় উহাতে চিনি পুরা হয়। মিষ্ট আম্র ইত্যাদি যে কোন ফলের 

' মিষ্টাবস্থায় ভক্ষণ করিলে, বাস্তবিক উহা চিমি খাওয়াই হইয়া থাকে । লবি- 
উলোস অর্থাৎ মধু পাঁন করিলে , দেহে যে কার্ধ্য হয়, মিষ্ট ফল ভক্ষণ 
করিলেও দেহে সেই কার্যই হইয়া থাকে। সমগ্ত মিষ্ট ফলেই এই শর্করা 
বর্তমান আছে। ইক্ষু চিনি হইল গাছের চিনি। সমুদয় গাছেই এইরূপ 
চিনি হয়, তবে কম এবং বেশী, এই যাহা বলুন। গাছ হইতেই উহা উৎ- 
সেচন প্রক্রিয়া ( চ5117500500%,) প্রভাবে উহা ফুল এবং ফল মধ্যে 

নীত হয়। চিনি খাইলে দেহের পুষ্টিসাধন হয়, এই জন্য বালকেরা মিষ্ট আত্র, 
কাঠাল অতিরিক্ত খাইলে “মোট!” হয়, এ ঘটনাও আমাদের প্রত্যক্ষ । | 

50210 স্বেতসার | . চলিত কথায় ইহাকে *পালো” বলে। এরারুট, ॥ 
বালি, মেলিম্সফুড, এমন কি দোলের ফাগ. ইত্যার্দি পালো ভিন্ন আর কিছুই 
নয়। কলা, আলু ইত্যার্দির পালে! বাহির আজকাল হইতেছে। সমুদয় ফল 
এবং মূলের পালে! বাহির হইতে পারে। ময়দা, ছাতুও পালোর অস্তর্গত। 
অতএব শ্বেতসার সব জিনিষেই আছে। আমরা ভাত, রুটি, খই, মুড়ি, 
চিড়। ইত্যাদি নানারূপে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার ভক্ষণ করি। পূর্ব প্রবন্ধে 
দেখাইয়াছি, শ্বেতসার এবং চিনির রাসায়নিক তত্ব এক। চিনি খাইলে 
যে ফল এবং শ্বেতসার খাইলেও সেই ফল। চিনি আমাদের পাকস্থলীতে 
গিয়া বে কার্য্য করে, শ্বেতসারও তাই করে; অতএব ভাজ! চি'ড়া ভিজাইয়। 

খাওয়া এবং মাণ্ট এক্সটাক্ট খাওয়! অথবা পেটের অসুখে বার্লি খাওয়! এবং 
চিনি পানা খাওয়া এক। যে রোগে চিনি খাওয়। নিষিদ্ধ জানিবেন, 
সে রোগে জগতের প্রায় সমুদয় প্রব্য খাওয়াই নিষিদ্ধ। 

তি হের 
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বিগত বর্ষ অর্থাৎ আমাদের মহাজন্রন্ধুর দ্বিতীয় বর্ষের পরিবর্তে নিম্নলিখিত 
যে সমুদ্রয় সামস্ভিক পত্র-পত্রিক৷ পাইয়াছি, তাহা রুতজ্ঞভার সহিত এইস্থানে 
প্রাপ্তি-স্বীকাঁর করিতেছি । 

সাপ্তাহিক পান্ত্র ॥ এডুকেশন গেজেট, হিতবাঘধী, ববাসী, মেদদিনীবানধব, 
 নীহার, এই করথানি ঠিক সুনি্ঈমে পাইয়াছি) জল, ঝড়, বাতাসের বরং গোলযোগ 

হয়, কিন্তু ইহাদের আসিবার গোলযোগ নাই । বন্মতীও প্রায় এ নিয়মে বাহির 
হয়, কিন্তু বাড়ীর কাছে বলিয়া বোধ হয়, আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে সময়ে সময্বে 
আলপ্য করিয়াছেন। ২১ সপ্তাহ পরেও ছুই একবার বস্থমতী পাইয়াছি। তৎপরে 

“মিহির ও সুধাকর, হিন্দুরজিকা, মানভূম, বিকাশ, সমর, রংপুরদিক্ প্রকাশ, 
রংপুর বার্তাবহ, পল্লীবাসী, ইহাদের আপিবার ঠিক নাই, কখন ইহার! দয়! করিয়। 

২৪ সপ্তাহ পরে 'আইসেন, কেহ বা ৩ সপ্তাহ একত্র আইসেন, কেহ ব৷ কিছুদিন 
পরে যদ্দি মনে পড়িল, তবে দেখা দেন। ইহাদের মধ্যে বিকাশ এবং সময়ের 
অবস্থা বরং ভাল। রংপুরের কাগজ ছুইখানির অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হয় ন1। 

পুর্বে ইহাদের অবস্থা মেদিনীবান্ধব প্রভৃতির ন্যায় ছিল। হিন্দুরঞ্জিকাও লোলমাংস 

হইয়াছিল ; এক্ষণে আবার তাহার যেন নবযৌবন ফিরিয়া আসিতেছে, টাইপ 

ইত্যাদি ভাল হইয়াছে। মানভূম আসেন মন্দ নয়, কিন্তু পরের লেখ! নিজস্ব 

বলিয়া, নামের উল্লেখ না রাখিয়া ইনি প্রক়্ প্রচার করেন॥। এই সম্পাদক 

থাটেন কষ। 

ভারতজীবন হিন্দি ভাষার লিখিত, বেনারস হইতে প্রকাশিত; সাপ্তাহিক 
পত্র। এই পত্রিকাও আমাদের দেশের বঙ্গবাসী বন্মতীর মত বলবান্ পত্রিক!। 
ইহাঁও ঠিক জুনিয়মে আইসে। . 

উড়িয়া ও নব সংবাদ ।__-উড়িয়া৷ ভাষায় লিখিত, বালেশখ্বর উৎকল দে” প্রেন 

হইতে প্রকাশিত; সাগ্াহিক পত্র। ঠিক স্ুনিয়মে পাই ন|। 
পাক্ষিক পত্র । ফরিদপুত্র হিতৈষিণী, ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত $ 

শাস্তি, মাদারিপুর হইতে প্রকাশিত ; এবং ছাত্র, কলিকাতা! মাণিকতলা হইতে 
প্রকাশিত ; এই তিনখানি পাক্ষিক পত্র আমর! পাইয়া থাকি। এই সকল পত্রের 
€লখ! ও ছাপ! ভাল। তবে ঠিক সুনিয়মে বাহির হয়.কি না, বলিতে পারি ন|।. 
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পুর্বে উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রে যেমন ছড়! কাটান কম হয়, আশা ফরি। 
আপনারা ছড়া কাটানর দিকে একটু লক্ষ্য রাখিবেন। .তবে শ্ছাত্রের” কথা 
স্বতন্ত্র। ছাত্র জীবনে ত আমর! ছড়াই ভাল বাসিতাম। 

মাসিক পত্র 1 প্রবাসী, এল্মহাবাদ্চ হইতে প্রকাশিত । প্রক্কতি, 
কলিকাতা হইতে ; ৰীরতৃম, কীর্ণাহার হইতে ; নবপ্রভা, ভবীপুর কলিকাতা! 

হইতে ) পূর্ণিমা, বাঁশবেড়িয়৷ হইতে ; আশা, নোয়াখালী হইতে ; উৎসাহ, রাজসাহী 
* হইতে $ জন্মভূমি, কলিকাতা হইতে ১ অন্তঃপুরঠ কলিকাতা হইতে 7 সী, কলি- 
কাতা৷ হইতে 3 ইস.লাম প্রচার, কড়েয়া! হইতে সুধা, মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকা- 
শিত হয়। সখী আমাদের সঙ্গে এ বর্ষে ১ বার দেখা করিয়াছেন। স্থুধাও বোধ 

হয়, এ বর্ষে ২ বার আমাদের খাওয়াইয়াছেন। অস্তঃপুরেরও এ ছূর্দশা । “উৎসাহ” 
এবং 'আশা* আমাদের বড় নাই। বীরভূম, বীরপুরুষের মত ঠিক বাহির হয়েন, 
রণে ভঙ্গ দিবেন না নিশ্চিত; কিন্তু ২৩ মাস পল্লে আসিয়া থাকেন। প্রকৃতির " 

ঠিক নাই, আজ রৌদ্র, কল্য বর্ষ! হওয়াই সম্ভব। প্রবাসীর দুরত্ব হিসাবে ঠিক 
আছেন। নবপ্রতা বর্ষার দামিনীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে চম্কাইয়৷ থাকেন। প্ররাসী, 
নবপ্রভা, পুর্ণিমা প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গাল! ভাষায় এই তিন খাঁনি পত্রিকাই ভাল। 
সর্বাপেক্ষা ভাল প্রবাসী । প্রবাসীর যেমন রূপ, তেমনই গুণ । . 

. এক এক ধরণের মাসিক পত্র। কৃষক, ১৮১নং অপার সাকু্লার রোড, 
কলিকাতা হুইতে ; শিবপুর কালেজ পত্রিকা» শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কালেজ 
হইতে এবং আমাদের মহাজনবন্ধু, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, এই তিন্ খানি 
এক ধরণের পত্র ॥ বাঙ্গালায় এই ধরণের পত্র যত বুদ্ধি হইবে, ততই দেশে 

সুবাতাস বহিবে, ধন, ধান্যে দেশ পুর্ণ হইবে। তখন আমাদের আবার ছড়। 
ও গর্ের কাগজ ভাল লাগিবে। 

. দ্ারোগার দপ্তর ।-_-ইহা এক. ধরণের গল্পের কাগজ. 

ভিষক্ দর্পণ ।---আমহাষ্ট স্ত্রী হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গালায় ডাক্তারি বিষয়ক 
_ গত্যুত্ক্ কাগজ ॥ 

তত্ববোধিনী পত্রিকা, আদি ত্রাঙ্গসমাজ হইতে প্রকাশিত ; এবং তত্বমী, 
কারুকগাছি রামককের দল হইতে প্রকাশিত। এই হুইখানিই ধর্ম বিষযকপন্ধিকা। 
তত্ববোধিনী ঠিক সুনিয়মে বাহির হয়। তত্বমঞ্জরীর নিয়ম নাই। 

. গার্ডনার মেগাজিন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত, সি িরিকানিনিড 
রা সারা 6 & ০৪ 
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যে সকল মাসিক পত্রের নিজেদের প্রেস আছে, তাহাদের. কথা ্বতন্্র। নচেৎ 

সমুদয় মাসিক পত্র গুলিই অনিয়মে বাহির হইবার তিনটা কারণ বর্তমান । প্রথম 
কারণ, মাসে একবার ১ এজন্য সম্পাদক ২1৫ মাস খাটিয়া আলস্য করেন ;' কেননা 
অবকাশ-দবিন বেণী, এই সকল দিনে অরুশ্য অন্য কাধ্য করিতে হয়, কাজেই বেশী- 

দিনের অভ্যাসট্ট বলবতী হয়। একখানা মাসিক কাগজ চালাইয়া এক ঘর 
সংসার প্রতিপালিত হইবার মত সময়, এখনও বঙ্গে হয় নাই। লেখা-সংগ্রহ 

ইত্যার্দিতেও বিলম্ব ঘটে। দ্বিতীন্ধ কারণ, প্রেস। অন্যের কথা বলিবার পূর্থে. 
মহাজনবন্ধুর কথাই বলি। মহাজনবন্ধুর জন্য আমর! প্রেসে অগ্রিম ৪৫ মাষের 
টাক! প্রায়ই জম! দিয়! রাখি, ঠিক সুনিয়মে কাগজ বাহির হইবে বলিয়া । ঠিক 
সময়ে না দিলে জরিমানা করিব, এইরূপ নিয়ম আছে। প্রেসের ম্যানেজার 
কয়বার জরিমানা দিয়াছেন, তবু ঠিক স্থুনিযমে কাগজ দিতে পারেন 

নাই। আমার ধারণ|, সমুছম্ন প্রেসওয়ালাই এ সন্বদ্ধে সমান। এই সকল 
ভদ্র-সস্তানের! প্রেসম্যান প্রভৃতির জন্যই মিথ্যাবাদী হইয়া পড়েন। টান! 

কম্পোজে প্রেসের লাভ কম। ছোট কাজ পাইলে, টান! কম্পোজ পড়িয়! 
থাকে। এই সকল নানা কারণে প্রেসের গোলযোগে মাসিক পত্রিকা! 
বাহির হইতে বিলম্ব হয়। তৃতীয় কারণ, পোষ্টাপিশের আইন। মাসিক 

কাগজ এক পয়সা ডাকে যায় না। মনে করুন, আমাদের মাসে প্রায় 

দশ টাকা ষ্র্যাম্প লাগে। মহাজনবন্থুর মত কাগজ ৩ খানা একত্র ছুই 
পয়সায় যায়। অতএব কালবিলম্ব করিয়া আমরা যদি ছুই মাস এক সঙ্গে 
পোষ্ট করি, তাহা হইলেও এ দশ টাকা খরচেই হইয়া যায়। নচেৎ ছুই 

মাসে ২০২ টাকা লাগে। এই হিসাবের জন্তও অনেক মাসিক পত্র সময়ে 
বাহির হইয়াও অসময়ে ২৩ মাস একত্র যায়। মাসিক কাগজ এই ত্রিদোষ 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়! তবে গ্রাহকের নিকট পৌছে। 

ব্রেমাসিক পাত্র ॥ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ইহাও এক নূতন 
ধরণের কাঁগজ । | 

পুস্তক প্রাপ্তি স্বীকার । এই বর্ষে কতকগুলি পুস্তকও আমরা 
পাইয়াছি। যে সকল পুষ্তক আমরা! পাইয়াছি, বাস্তবিক তাহ! বঙ্গ সাহিত্যের 
এক্ একটী রত্বের ম্ব্ূপ। বাজে পুস্তক দেশের লোক বে' আমাদের 

নিকট পাঠান নাই, এবং উহা! পাঠ করিয়া যে বৃথা সময় নষ্ট করি নাই, 
শ্তজ্জন্য আমাদের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতেছি । 

৩৬ 
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অভিব্যক্তি বা । শ্রীযুক্ত ক্ষিতীক্নাথ ঠাকুর বি, এ, তন্বনিধি প্রণীত। 

এপুস্তক পাঠ ন! করিলে মানব জীবন সম্পূর্ণ হয় না। ইহা! পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
সমুদয় শাখাগুলির সমষ্টি । মূল্য ২।০ টাকা, সুন্দর বাধান পুস্তক। 

 খাট্ুরার ইতিহাস ও কুশঘ্বীপ কাহিনী । শ্রীযুক্ত ছর্গাচরণ 
রক্ষিত সংগৃহীত। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর পুস্তক ২১ থানি আর্ছে। কুশঘীপের 

ডাইরেক্রী পঞ্জিকা বলিলেও হয়। এ জেলার প্রাচীনতত্ব, নদ নদী, বৃক্ষলতা, 

কৃষি, শিল্প এবং এ জেলায় কত জাতির বাস্ব এবং তাহাদের বিশিষ্ট ব্যক্তির 

জীবনচরিত পধ্যস্ত ইহাতে আছে। মৃল্য ৩ টাকী। 
তমলুকের ইতিহাস । শ্রীযুক্ত ব্রেলোক্যনাথ রক্ষিত প্রণীত। ইহাও 

কুশদ্বীপ কাহিনীর মত তমলুকের কাহিনী। ত্রেলোক্য বাবুর পুস্তকের সংগ্রহে 

হুর্গীচরণ বাবু পরাস্ত! হুর্গীচরণ বাবু লোক ছারা বর্তমান সময়ে কুশদ্বীপ 

পরিভ্রমণ করিয়! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্তের পুস্তকেন্ন সাহায্য খুব কম লইয়াছেন। 
এ পক্ষে ত্রেলোক্য বাবু হর্গীচরণ বাবুর নিকট পরাস্ত । 

গন্ধবণিক তত্ব । শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত । প্রাচীন গ্রন্থ 

হইতে সংগ্রহ করিয়া অতি সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছে। এ পুস্তকেও 
সৌরভ আছে। জাতি বিশেষের নিকট অর্থাৎ গন্ধবণিকের নিকট এই 

পুস্তক অমর হইয়া থাকিবে। 

কলের! চিকিৎসা! । ডাক্তার শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, 
হোমিওপ্যাথিক মতে । আমার এক ডাক্তার বন্ধ বলেন, ইহা! অতি সুন্দরভাবে 
লেখ! হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের কর্তব্য, ইহা একখানি করিয়! নিকটে রাখা । 

গান । শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত। আমাদের বঙ্গবাসীর বিহারী 

বাবু যে, দেশ এবং দশের কাজ করিতে করিতে নিজের গলায়, নিজের 

ভাবে গান করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। তাঁহার মত অদ্বিতীয় লেখকের পক্ষে 
খুবই ভাল হুইয়াছে। ছুঃখের বিষয় আমর! গাহিতে জানি না, ও-রসে বঞ্চিত। 

“ইহা ভিন্ন আমর! উড়িষ্যা ভাষায়. লিখিত গীতা ইত্যার্দি অনেক পুস্তক 
পাইয়াছি। 



গৌপালনগ্বরে গুড়ের বাণ। 

আপনার পত্রিকায় প্রার প্রতি জেলার চিনির কারখানার বিষয় লিখিত 

হইতেছে এবং"*চিনির আনুষঙ্গিক পপ্রবন্ধও অনেক প্প্রকাশিত হইতেছে ) 
কিন্ত "বাণের” সংবাদ এ পধ্যস্ত একটীও পাই নাই। অগ্রে “গুড়ের বাণ” 

তৎপরে চিনির কারখানা । আমাদের গোপালনগরের € যশোহর জেলায় ) 

গুড়ের বাণের বিষয় ষথারসস্তব লিপিবদ্ধ করিয়! পাঠাইলাম ) আশ! করি, 
ইহা! “মহাঁজনবন্ধুণতে স্থান পাইবে । 

আমাদের গ্রামটুকৃতে বোধ হয়, ১৫১৬ হাজার খেজুর গাছ আছে। 
এক শ্রেণীর কৃষকের! ইহা জম! লয়। আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পথ্যস্ত ইহাদের 
জমার সময় নির্ধারিত থাকে। যে সকল খেজুর গাছে তাড়ি হয়, তাহ 
বার মাস জম! লয়। কিন্ত এ শ্রেণীর গাছ অল্প। গৃহস্থেরা খেজুর গাছে 
তাড়ি করিতে দেন না, কারণ গাছ নষ্ট হয় বা গাছ “কম জোরী” হয় 
প্র কয় মাসের জন্ত প্রত্যেক গাছ চারি আন! হিসাবে জমা লয়। ইহার জন্য 
কোন লেখাপড়া বা কন্টান হয় না। বিশ্বাসে এবং ধর্মেই একাধ্য সম্পন্ন 
হয়। যাহারা এই কাধ্য করে, তাহাদের ”শিউলী” বলে। 

শিউলীরা! গাছ জম! লইয়া, “গাছ কাটে” অর্থাৎ নলী দেয়। খেজুর 
গাছ এক-বীজদল উদ্ভিজ্। ইহার বেল্ত ব গাছের শাখার অন্ততঃ অর্ধ- 
হস্ত নিম্নে বুক্ষকাণ্ডে “দা” দিয়! চাচি থাকে, তৎপরে ছুরি দিয়া চাচে। তাহার 

পর গাছের হাড় ব! মাঝ বাহির করিয়া তথায় একট! কঞ্চি কাঠির নল বসাইয়া 

প্রেক মারার মত *দা+ দিয়া ঠুকিয়! :বসাইয়া দেয়। ইহাঁকেই নলী বসান 
বলে। নলীর উপর দিকৃটা (৬) “ভিশ্র টানের মত করিয়া হুত্ররেখাবৎ 

ছুরি দিয়! রস আনিবার নর্দীমাও কর! হয়। এ বৎসর যে পৃষ্ঠে নলী 
বসান হয়, আগামী বর্ষে ঠিক উহার পর পৃষ্ঠে নলী দেওয়া হয়। ফলের 
মোচের উপর এইরূপভাবে নলী দিলে, যে রস পাওয়৷ যায়, তাহাতে গুড় 
হয় না। সেরস আল দিলে জল্তি বেশী যায় এবং যাহা গুড় হয়, তাহার 
দানা হয় না, এজন্ত ইহা ছারা তাড়ি হয়। কাণ্ডের নিম়্াংশে নলী দেওয়! 
দেখিলেই, তাহা হইতে গুড় হুইবে, ইহা সহজেই বুঝ! যায়। .নলী দিবার পরে 
ভাঁড় বাঁধিতে হয়। ২৪ ঘণ্টায় একটা গাছ হইতে /৫ /৬ সের বস বাহির : 
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হ্য়। তক নলু্ল কুয়াসার 

দিন রস বেশী হয়। কেননা, উহা রসের ধিন। গাছে নলী দিয়া পর পর ছুই 

দিন রস লইয়া জাল দেওয়া হয়? তৃতীয় দিনের রস লওয়! হয় না, অর্থাৎ উহাতে 
খড় বা চিনি কম থাকে বা হয় না, «যাহা হয়, তাহাতে খরচাও পোষাক্স 

না, কাজেই ছাড়িয় * দেওয়া হয়। ধসের অবস্থা দেখিন্ে শিউলীর! ইহা! 
বুঝিতে পারে। আবার ছুই দিন পরে গাঢ়রস গাছ হইতে বাহির হয়, 
“তখন পুনরায় রস লওয়া হয়। বৃক্ষগাত্র টাচার বরুণ যে ঘ! হয়, তাহা শুকাইবার 
মত হইলে তাহাকে পুনরায় টাচ! হয়! এই সকী কারণে ১**ট গাছ জমা 
লইলে গড়ে প্রত্যহ ২৫ট! গাছ হইতে রস পাওয়া যায়। রসও ঠিক সময়ে 
জাল ন! দিলে, উহ! গাঁজিয়া তাড়ি হইয়া যায়। 

শন্তক্ষেত্রের মধ্যে এমন একটু স্থান থাকে, যে স্থানে ক্ষেত্রস্থ শন্ত 

কাটিয়া আনিয়! ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া লওয়া হয়। এই স্থান-টুকুকে “খামার” 
বলে; কিন্ত রস জাল দিবার স্থানকে খামার বলে না। ইহাও কিন্ত প্রায় 
মাঠের মধ্যেই হয় । যাহা হউক, এ স্থানকে এদেশে বাণ বলে। 

বাণ উনান-বিশেষের নাম। কলিকাতার ভুনাওয়ালাদের যেমন উনাঁন, 
ইহাও সেইরূপ। তবে ইহা প্রায় কোমর পর্যন্ত উচু) ভুনাওলাদের 
উনান খুব নীচু, কেন না উহারা বসিয়া কাজ করে। নচেৎ ইহাদের 
উভয়ের উনানই এক ধরণের,-দশটা হ্াড়ী এক সঙ্গে এক জ্বালে এক 
উনানে জাল দেওয়! যায়। বাণে রস জাল দিবার জন্য বৃক্ষশাখ!, শুক্কপত্র 

এবং ঘুটের আগুনেই কার্য্োদ্ধার করা হয়। 
একজন শিউলীর যদ্দি ১০০টা খেজুর গাছ জমা থাকে, তাহ! হইলে 

ন্নে গড়ে ২৫টা গাছে /৫ সের হিসাবে ৩/৫ সের রস পায়। উহা জাল 
দিলে ১/* মণ গুড় হয়। এক মণ গুড়ের মূল্য (৮০ শিককা মণে) ৩২ 
টাকা। ইহা একদিনের আয়। তাহা হইলে ১ মাসে আর হয় ৯*২ টাকা । 

ব্যয় যথা ;১--একজন -শিউলীতে প্রত্যহ ২৫টা গাছ কাঁটিতে পারে, অতএব 
যাহার ১ শত গাছ, তাহাকে ৪ জন শিউলী রাখিতে হয়। ইহারা গাছ কাটে, 
নলী দেয় এবং রস জাল দেয়। এই.জন্য ইহাদের মাসিক বেতন দিয়! 
রাখিতে হ্। প্রত্যেকের গড়ে ৮৯ টাকা বেতন ধরিলে মাসিক বেতন ৩২২ 
টাক! ।. “ গাছের জম! আশ্বিন হইতে ফাল্তন পর্যন্ত ৬ মাসে ১ শত গাছে 
চারি আন! হিসাঁ. - ২৫২ টাকা হইলে প্রতি মাসে ৩০১০ লাগে। মোট” 



মাঘ, ১৩০৯1] জাপানী ভাষা ।. ২৮৫৭ 
খরচ ৩৫1৩১*। অমা! পূর্বে দেখাইয়াছি ৯*২ টাকা, ইহা. হইতে খরচ: 
৩৫।৩১০ বাদ গেলে ৫৪1১০ লাভ 'থাকে। কিন্ত এবার গুড়ের দর হইয়াছে 
১৭৯, ২৯ টাকা! মণ। কাজেই এবার আমাদের লাভ হইতেছে না, "সমান 
হইতেছে। ৃ্ | 

আ্রকালীপ্রসন্ন প্রামাণিক । 

জাপানী ভাষা । 
( পূর্ব-প্রকাশিতের পর ) 

চলিত কথা। তুমি আসায় সন্তষ্ট হইলাম-_-যোকু 

আসিতে আজ্ঞ৷ হউক-_ইরাঁস নাসাই মাস্ট!। 
ৃ সাই মাসটা । | আমার সন্মানস্চক অভিবাদন দিবেন-_ 

সব ঠিক--হে! কাঁসকোমারি মাসটা ! যোকু যোরো! সিকুডোজে! । 
তোমাকে অপেক্ষা! করাইতে ছঃখিত তোমার কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করি-_- 

হইলাম__ওমাচি-ডোসামা । ঙ্গোমেন নাসাই। 
আঁশ! করি আপনি ভাল আছেন . ব্যাপার কি?--ডোসটু £ 

-_ঙ্গোকিঙ্গেন য়ো৷ ঙ্গোজাইমাস। | খুব ভাল, জমকাল--কেকে|। 
আসবেন, (খাদ্যার্দির ) অংশ গ্রহণ 

করুন-_ওয়াঙ্গারি নাসাই ৰা 
ওয়াঙ্গান নাসাই। 

আমার্দিগের কেহই নাই-_ওয়াই- 
নিকুসাম|। 

দয়া করিয়া যে কষ্ট করিয়াছেন, তাহার 

জন্য শত শত ধন্যবাধ-_ঙ্গোকুরোসামা | 

আমি দেখছি, বুঝেছি-_নারু হোজে । 

আপনি স্বচ্ছন্দ ভাবে থাকুন- হযুক্ুরী। 

ধুমপান করুন-__ইপকু ওয়াগারি নাসাই। | 
এক্ষণে আমি বিদায় হইব--ওইটোমা 

ইটাসি মাসো। 

স্থানীয় ইংরাজী । 
ধাত্রী_-আম!। 
বাটার চাকর-_বয়। 

একতাল! বাঁটা-_বঙ্গলো। 
চিঠি-৬চিটু। 
বাসস্থান-_-কম্পাউও। 

পুরাতন পিতলারি-_-কিউরিয়োস। ' 
বিক্রয়ের এজেণ্ট-_কম্প্রাডোর। 
গুদাম--গোডাউন। 

প্রথম দৌড়ের খোড়া-_-গ্রিফিন। 
জেটি--হাটোরা | :.. 

ব্যবসায় স্থানস্হঙগ: 
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স্বাত্রিকালীন পরিধেয-_পায়জামাস।- 
দেশীয় নৌকা-_সাম্পান। .  * 
জলযোগ--টিফিন। 

অঙ্ক ব! সংখ্যা । 

১-_ইচি। 

২-নি। 
' ৩--সান। 

৪-_সী। 

৫--ঙ্গো। 

৬--রোকু ] 

৭-_স্চী। 

৮-হাঁটি। 
৯--কু। 

১০__জিউ। 
১১-__জিউইচি। 
১২-_-জিউনি। 

১৩--জিউসান। 
১৪-_জিউ-সী। 

১৫-_-জিউ-ঙো ৷ 

১৬-__জিউরোকু। 
১৭-সজিউস্টা। 

১৮-_জ্রিউহাটি। 
১৯--জিউকু । 

২০,-নি-জিউ.। 
২১-_নিঙ্জিউইচি। 
এক বার--ইচি ডে|। 

(তারে 

ছুই বার-_নি-ডে!। 
তিন বার--সান-ডে|। 

ছারি বার--যো-টাবি। 

পাঁচ বার--ঙ্গে। টাবি। 

' ছয় বার--রোকু টাবি৭ 

ব্রিশ__-সান-জিউ। 
চল্লিশ*-সিজিউ । 

এইরূপ ৯৬ পর্য্স্ত ॥ 

শত- হিয়াকু। 

এক শঙত-_-ইপ্লিয়াকু । 

ছুই শত নি হিয়াকু। 
হাজার” সেন। 

এক হাজার ইস সেন। 
ছুই হাজার-__নি সেন। 
দশ হাজার--মান। 

এক লক্ষ-_-জিউ মান। 

দশ লক্ষ__হিয়াকুমান। 

এক কোটা-_সেনমান। 

এ সান। 

দশ লক্ষ নিযুত-_চো। 
. | সাত গুণ--স্চি টাবি। 

আট গুণ--হাচি টাবি। 

নয় গুণ--কু টাৰি। 

| দশ গণ-_জিউ্রাবি। 

দিগুণ--বাই কিংব! নিবাই। 

ব্রিগুণ--সামবাই। | 
















